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Predlog spremembe  273 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve; 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve ter zagotavljanje usklajene 

razlage in vključevanje lažjega dostopa do 

nepovratnih sredstev zaradi manjšega 

upravnega bremena in enostavnejših 

postopkov pri vseh instrumentih 

financiranja z vzpostavljanjem večje 

zmogljivosti ter zagotavljanjem več 

informacij in tehnične pomoči zlasti za 

majhne vlagatelje, hkrati pa bi se 

zagotovila ustrezna uporaba sredstev z 

jasnimi pravili za porabo, spremljanjem in 

ocenjevanjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  274 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve; 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve; poziva k prehodu na 

ocenjevanje, ki bo temeljilo na tveganjih, 

da bi lahko sredstva za nadzor v večji meri 

namenili za regije in področja politike, 

kjer je tveganje nepravilnosti dokazano 

večje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  275 

Siegfried Mureşan 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve; 

50. se nadalje zavzema za dejansko 

poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil 

za upravičence in za zmanjšanje upravne 

obremenitve z nadaljnjo standardizacijo in 

poenostavitvijo programskih dokumentov 

na nacionalni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  276 

Indrek Tarand 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. opozarja, da je načelo enotnosti (v 

skladu s katerim morajo biti vse postavke 

prihodkov in odhodkov Unije prikazane v 

proračunu) tako zahteva, določena v 

pogodbi, kot temeljni pogoj za 

demokracijo, če naj bo proračun pregleden, 

legitimen in odgovoren; obžaluje, da se 

tega načela vse pogosteje ne spoštuje, od 

zgodovinske dediščine Evropskega 

razvojnega sklada prek vzpostavitve 

evropskega mehanizma za stabilnost do 

nedavne poplave zunajproračunskih 

mehanizmov v obliki inovativnih finančnih 

instrumentov in skrbniških skladov ali 

sredstev; 

51. opozarja, da je načelo enotnosti (v 

skladu s katerim morajo biti vse postavke 

prihodkov in odhodkov Unije prikazane v 

proračunu) tako zahteva, določena v 

pogodbi, kot temeljni pogoj za 

demokracijo, če naj bo proračun pregleden, 

legitimen in odgovoren; obžaluje, da se 

tega načela vse pogosteje ne spoštuje, od 

zgodovinske dediščine Evropskega 

razvojnega sklada prek vzpostavitve 

evropskega mehanizma za stabilnost do 

nedavne poplave zunajproračunskih 

mehanizmov v obliki inovativnih finančnih 

instrumentov in skrbniških skladov ali 

sredstev; ponovno poudarja pomen 

proračuna, ki je javno na voljo vsem 

državljanom, da bi zagotovili preglednost 

in odgovornost, zlasti v primerih 

deljenega upravljanja z državami 

članicami; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  277 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 

ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ; 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 

ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ; je zato trdno prepričan, da bi bilo 

treba vse instrumente vzpostaviti znotraj 

proračuna EU z ustrezno prilagoditvijo 

zgornjih mej večletnega finančnega 

okvira;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  278 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedžmi Ali (Nedzhmi 

Ali), Fredrick Federley 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 
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ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ; 

ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ, in zmanjšujejo preglednost za 

splošno javnost in upravičence; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  279 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 

ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ; 

52. dvomi v utemeljenost in dodano 

vrednost tega, da se instrumenti 

vzpostavljajo zunaj proračuna Unije; meni, 

da se z odločitvami glede vzpostavitve ali 

ohranitve takih instrumentov v resnici 

skuša prikriti dejanske finančne potrebe in 

zaobiti omejitve večletnega finančnega 

okvira in zgornje meje lastnih sredstev; 

obžaluje, da te odločitve pogosto privedejo 

tudi do tega, da se zaobide Parlament v 

njegovi trojni odgovornosti kot 

zakonodajni, proračunski in nadzorni 

organ, in zmanjšujejo preglednost za 

splošno javnost in upravičence; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  280 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. zato ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni 

sklad – skupaj z drugimi instrumenti 

zunaj večletnega finančnega okvira – 

vključiti v proračun Unije; hkrati pa 

poudarja, da bi se morala finančna 

sredstva zanje prišteti k zgornjim mejam, 

dogovorjenim v večletnem finančnem 

okviru, da vključitev teh instrumentov v 

proračun ne bo negativno vplivala niti na 

njihovo financiranje niti na druge politike 

in programe EU; načeloma pozdravlja 

predlog, da se evropski mehanizem za 

stabilnost vključi v finance Unije v obliki 

Evropskega denarnega sklada, ne glede 

na njegovo prihodnjo zasnovo; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  281 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 53 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

53. zato ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni 

sklad – skupaj z drugimi instrumenti zunaj 

večletnega finančnega okvira – vključiti v 

proračun Unije; hkrati pa poudarja, da bi 

se morala finančna sredstva zanje prišteti 

k zgornjim mejam, dogovorjenim v 

večletnem finančnem okviru, da vključitev 

teh instrumentov v proračun ne bo 

negativno vplivala niti na njihovo 

financiranje niti na druge politike in 

programe EU; načeloma pozdravlja 

predlog, da se evropski mehanizem za 

stabilnost vključi v finance Unije v obliki 

Evropskega denarnega sklada, ne glede 

na njegovo prihodnjo zasnovo; 

53. zato ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni 

sklad – skupaj z drugimi instrumenti zunaj 

večletnega finančnega okvira – vključiti v 

proračun Unije; 
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Or. it 

 

Predlog spremembe  282 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. meni tudi, da bi morali – kadar se 

oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje 

doseči zgolj z določenim deležem 

zunajproračunskih ukrepov, na primer z 

uporabo finančnih instrumentov ali 

skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni 

in popolnoma pregledni ter temeljiti na 

strogih določbah o postopkih odločanja in 

odgovornosti; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  283 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. meni tudi, da bi morali – kadar se 

oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje 

doseči zgolj z določenim deležem 

zunajproračunskih ukrepov, na primer z 

uporabo finančnih instrumentov ali 

skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni 

in popolnoma pregledni ter temeljiti na 

strogih določbah o postopkih odločanja in 

odgovornosti; 

54. meni tudi, da bi morali – kadar se 

oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje 

doseči zgolj z določenim deležem 

zunajproračunskih ukrepov, na primer z 

uporabo finančnih instrumentov ali 

skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni 

in popolnoma pregledni ter temeljiti na 

strogih določbah o postopkih odločanja in 

odgovornosti; opozarja, da bi morali 

skrbniški skladi EU podpirati zgolj ukrepe 

zunaj Unije; opozarja, da bi Parlament 

moral imeti možnost izvajati nadzor pri 

oblikovanju takšnih skrbniških skladov 

EU in tudi pri vseh njihovih izplačilih; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  284 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. meni tudi, da bi morali – kadar se 

oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje 

doseči zgolj z določenim deležem 

zunajproračunskih ukrepov, na primer z 

uporabo finančnih instrumentov ali 

skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni 

in popolnoma pregledni ter temeljiti na 

strogih določbah o postopkih odločanja in 

odgovornosti; 

54. meni tudi, da bi morali – kadar se 

oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje 

doseči zgolj z določenim deležem 

zunajproračunskih ukrepov, na primer z 

uporabo finančnih instrumentov ali 

skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni 

po obsegu in trajanju in popolnoma 

pregledni ter temeljiti na strogih določbah 

o postopkih odločanja in odgovornosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  285 

John Howarth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. meni, da bi bilo treba v proračunu 

Unije v sklopu naslednjega večletnega 

finančnega okvira z večjo natančnostjo 

prikazati obseg namenskih prejemkov in 

njihov vpliv na dejanske izdatke, zlasti 

kadar izvirajo iz prispevkov tretjih držav; 

poudarja, da je to še toliko bolj pomembno, 

ker je Združeno kraljestvo pri pogajanjih o 

izstopu iz Unije izrazilo željo, da bi pri 

nekaterih evropskih proračunskih 

programih novega večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 sodelovalo kot tretja 

država; 

55. meni, da bi bilo treba v proračunu 

Unije v sklopu naslednjega večletnega 

finančnega okvira z večjo natančnostjo 

prikazati obseg namenskih prejemkov in 

njihov vpliv na dejanske izdatke, zlasti 

kadar izvirajo iz prispevkov tretjih držav; 

poudarja, da je to še toliko bolj pomembno, 

ker je Združeno kraljestvo pri pogajanjih o 

izstopu iz Unije izrazilo željo, da bi pri 

nekaterih evropskih proračunskih 

programih novega večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 sodelovalo kot tretja 

država; v zvezi s tem opozarja, da bi bilo 

treba podpirati sodelovanje tretjih držav v 

programih EU, kadar to zagotavlja znatne 
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koristi EU in tretji državi oziroma 

državam; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  286 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. meni, da bi bilo treba v proračunu 

Unije v sklopu naslednjega večletnega 

finančnega okvira z večjo natančnostjo 

prikazati obseg namenskih prejemkov in 

njihov vpliv na dejanske izdatke, zlasti 

kadar izvirajo iz prispevkov tretjih držav; 

poudarja, da je to še toliko bolj pomembno, 

ker je Združeno kraljestvo pri pogajanjih o 

izstopu iz Unije izrazilo željo, da bi pri 

nekaterih evropskih proračunskih 

programih novega večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 sodelovalo kot tretja 

država; 

55. meni, da bi bilo treba v proračunu 

Unije v sklopu naslednjega večletnega 

finančnega okvira z večjo natančnostjo 

prikazati obseg namenskih prejemkov in 

njihov vpliv na dejanske izdatke, zlasti 

kadar izvirajo iz prispevkov tretjih držav; 

poudarja, da je to še toliko bolj pomembno, 

ker je Združeno kraljestvo pri pogajanjih o 

izstopu iz Unije izrazilo željo, da bi pri 

nekaterih evropskih proračunskih 

programih novega večletnega finančnega 

okvira po letu 2020 sodelovalo kot tretja 

država; vendar poudarja, da v proračunu 

ne bi smelo biti povezave med posebnimi 

postavkami prihodkov in odhodkov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  287 

Jordi Solé, Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 55a. meni1a, da je pomembno okrepiti 

preglednost večletnega finančnega okvira 

v naslednjem obdobju, in v zvezi s tem 

opozarja na neizkoriščen potencial 

povezovanja z digitalno agendo EU z 
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uporabo inovativnih evropskih digitalnih 

platform, da bi dosegli večjo 

prepoznavnost in dostopnost informacij o 

ciljih, upravičencih in rezultatih porabe in 

dajanja posojil EU za državljane in 

vlagatelje; 

 __________________ 

 1a Spremembo predlaga NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  288 

Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu leta 

2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov, nezadostnih 

proračunskih sredstev in prenizkih zgornjih 

meja; obžaluje, da je osredotočenost na 

odpravljanje teh zaostankov, povezanih z 

obdobjem 2007–2013, privedla do tega, da 

se je namerno poskušalo zamakniti začetek 

izvajanja nekaterih programov za obdobje 

2014–2020, in da je prispevala k 

nasprotnemu trendu nezadostnega 

izvrševanja v proračunih za leti 2016 in 

2017; poziva Komisijo in države članice, 

naj pripravijo konkretne ukrepe za 

pospešitev izvajanja programov za obdobje 

2014–2020, ter svari, da bi se lahko pri 

prehodu med dvema večletnima 

finančnima okviroma plačilna kriza 

ponovila; 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu leta 

2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov, nezadostnih 

proračunskih sredstev in prenizkih zgornjih 

meja; obžaluje, da je osredotočenost na 

odpravljanje teh zaostankov, povezanih z 

obdobjem 2007–2013, privedla do tega, da 

se je namerno poskušalo zamakniti začetek 

izvajanja nekaterih programov za obdobje 

2014–2020, in da je prispevala k 

nasprotnemu trendu nezadostnega 

izvrševanja v proračunih za leti 2016 in 

2017; poziva Komisijo in države članice, 

naj pripravijo konkretne ukrepe za 

pospešitev izvajanja programov za obdobje 

2014–2020, ter svari, da bi se lahko pri 

prehodu med dvema večletnima 

finančnima okviroma plačilna kriza 

ponovila; nacionalne finančne ministre 

vseh držav članic poziva k udeležbi na 
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rednih srečanjih treh institucij EU o 

plačilih, da bi plodno razpravljali o 

možnih ukrepih za izboljšanje izvajanja 

programov v okviru deljenega 

upravljanja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  289 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu leta 

2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov, nezadostnih 

proračunskih sredstev in prenizkih zgornjih 

meja; obžaluje, da je osredotočenost na 

odpravljanje teh zaostankov, povezanih z 

obdobjem 2007–2013, privedla do tega, da 

se je namerno poskušalo zamakniti začetek 

izvajanja nekaterih programov za obdobje 

2014–2020, in da je prispevala k 

nasprotnemu trendu nezadostnega 

izvrševanja v proračunih za leti 2016 in 

2017; poziva Komisijo in države članice, 

naj pripravijo konkretne ukrepe za 

pospešitev izvajanja programov za obdobje 

2014–2020, ter svari, da bi se lahko pri 

prehodu med dvema večletnima 

finančnima okviroma plačilna kriza 

ponovila; 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu leta 

2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov, nezadostnih 

proračunskih sredstev in prenizkih zgornjih 

meja; obžaluje, da je osredotočenost na 

odpravljanje teh zaostankov, povezanih z 

obdobjem 2007–2013, privedla do tega, da 

se je namerno poskušalo zamakniti začetek 

izvajanja nekaterih programov za obdobje 

2014–2020, in da je prispevala k 

nasprotnemu trendu nezadostnega 

izvrševanja v proračunih za leti 2016 in 

2017; poziva Komisijo in države članice, 

naj pripravijo konkretne ukrepe za 

pospešitev izvajanja programov za obdobje 

2014–2020, ter svari, da bi se lahko pri 

prehodu med dvema večletnima 

finančnima okviroma plačilna kriza 

ponovila; opozarja Komisijo, da lahko 

poenostavitev izvedbenih pravil, 

zmanjšanje upravnega bremena držav 

članic in hkratna krepitev obstoječih 

struktur skrajšajo čas, po katerem novi 

programi začnejo ustaljeno delovati; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  290 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu leta 

2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov, nezadostnih 

proračunskih sredstev in prenizkih 

zgornjih meja; obžaluje, da je 

osredotočenost na odpravljanje teh 

zaostankov, povezanih z obdobjem 2007–

2013, privedla do tega, da se je namerno 

poskušalo zamakniti začetek izvajanja 

nekaterih programov za obdobje 2014–

2020, in da je prispevala k nasprotnemu 

trendu nezadostnega izvrševanja v 

proračunih za leti 2016 in 2017; poziva 

Komisijo in države članice, naj pripravijo 

konkretne ukrepe za pospešitev izvajanja 

programov za obdobje 2014–2020, ter 

svari, da bi se lahko pri prehodu med 

dvema večletnima finančnima okviroma 

plačilna kriza ponovila; 

56. želi spomniti na kopičenje 

zaostankov pri neplačanih računih ob 

koncu prejšnjega večletnega finančnega 

okvira, ki so bili preneseni v sedanji 

večletni finančni okvir in so ob koncu 

leta 2014 dosegli 24,7 milijarde EUR, 

predvsem na področju kohezijske politike, 

in so posledica poznega začetka izvajanja 

prejšnjih programov; obžaluje, da je 

osredotočenost na odpravljanje teh 

zaostankov, povezanih z obdobjem 2007–

2013, privedla do tega, da se je namerno 

poskušalo zamakniti začetek izvajanja 

nekaterih programov za obdobje 2014–

2020, in da je prispevala k nasprotnemu 

trendu nezadostnega izvrševanja v 

proračunih za leti 2016 in 2017; poziva 

Komisijo in države članice, naj pripravijo 

konkretne ukrepe za pospešitev izvajanja 

programov za obdobje 2014–2020, ter 

svari, da bi se lahko pri prehodu med 

dvema večletnima finančnima okviroma 

plačilna kriza ponovila; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  291 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 58 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

58. poziva, naj se prihodnje zgornje 

meje za plačila določijo na ustrezni ravni, 

pri čemer naj bo razlika med stopnjo 

odobritev za prevzem obveznosti in stopnjo 

odobritev plačil majhna in realistična in 

se upošteva, da je treba spoštovati 

obveznosti, ki izhajajo iz sedanjega 

finančnega obdobja in bodo plačila postala 

šele po letu 2020; 

58. poziva, naj se prihodnje zgornje 

meje za plačila določijo na enaki ravni kot 

zgornje meje za obveznosti; opozarja, da 

so plačila logične in pravne posledice 

obveznosti, zato bodo obveznosti postala 

plačila; poudarja, da zgornje meje za 

plačila ne določajo ravni plačil za letne 

proračune, ki jih sprejmeta obe veji 

proračunskega organa, ampak najvišjo 

raven, o kateri se je mogoče dogovoriti; 

zato meni, da bi bilo treba uporabiti vse 

tehnične ukrepe za preprečitev izvedbe 

plačila, zlasti da bi se upoštevalo, da je 

treba spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz 

sedanjega finančnega obdobja in bodo 

plačila postala šele po letu 2020; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  292 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. poudarja, da je v proračunu EU na 

voljo niz instrumentov za financiranje 

evropskega projekta in jih je mogoče 

razdeliti na dve skupini: nepovratna 

sredstva in finančni instrumenti v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganja ali 

lastniškega kapitala; opozarja tudi na 
Evropski sklad za strateške naložbe, 

katerega cilj je mobilizirati zasebni kapital 

po vsej EU za podpiranje projektov na 

ključnih področjih za evropsko 

gospodarstvo, ki bi moral dopolnjevati 

omejena javna sredstva; 

59. opozarja tudi, da Evropski sklad za 

strateške naložbe ni premostil vrzeli med 

povpraševanjem, zaposlovanjem in 

inflacijo zlasti v obrobnih državah 

euroobmočja, ki bi morale povečati javne 

naložbe v sektorje z velikim potencialom; 

Or. it 
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Predlog spremembe  293 

Bernd Kölmel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. poudarja, da je v proračunu EU na 

voljo niz instrumentov za financiranje 

evropskega projekta in jih je mogoče 

razdeliti na dve skupini: nepovratna 

sredstva in finančni instrumenti v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganja ali 

lastniškega kapitala; opozarja tudi na 

Evropski sklad za strateške naložbe, 

katerega cilj je mobilizirati zasebni kapital 

po vsej EU za podpiranje projektov na 

ključnih področjih za evropsko 

gospodarstvo, ki bi moral dopolnjevati 

omejena javna sredstva; 

59. poudarja, da je v proračunu EU na 

voljo niz instrumentov za financiranje 

dejavnosti na ravni EU in jih je mogoče 

razdeliti na dve skupini: nepovratna 

sredstva in finančni instrumenti v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganja ali 

lastniškega kapitala; meni, da bi morali 

taki instrumenti dopolnjevati omejena 

javna sredstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  294 

José Manuel Fernandes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 59 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

59. poudarja, da je v proračunu EU na 

voljo niz instrumentov za financiranje 

evropskega projekta in jih je mogoče 

razdeliti na dve skupini: nepovratna 

sredstva in finančni instrumenti v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganja ali 

lastniškega kapitala; opozarja tudi na 

Evropski sklad za strateške naložbe, 

katerega cilj je mobilizirati zasebni kapital 

po vsej EU za podpiranje projektov na 

ključnih področjih za evropsko 

gospodarstvo, ki bi moral dopolnjevati 

omejena javna sredstva; 

59. poudarja, da je v proračunu EU na 

voljo niz instrumentov za financiranje 

evropskega projekta in jih je mogoče 

razdeliti na dve skupini: nepovratna 

sredstva in finančni instrumenti v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganja ali 

lastniškega kapitala; opozarja tudi na 

Evropski sklad za strateške naložbe, 

katerega cilj je mobilizirati zasebni in javni 

kapital po vsej EU za podpiranje projektov 

na ključnih področjih za evropsko 

gospodarstvo, da bi dopolnjevali omejeno 

financiranje; 

Or. en 
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Predlog spremembe  295 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. priznava, da imajo finančni 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo za projekte, ki ustvarjajo 

dohodek in torej predstavljajo le 

dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; 

60. priznava, da imajo finančni 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo za projekte, ki ustvarjajo 

dohodek, in torej predstavljajo le možnost, 

ki dopolnjuje sistem nepovratnih sredstev, 

in ne bi smeli veljati za alternativno obliko 

financiranja, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; zato 

poudarja, da za finančne instrumente cilji 

ne veljajo; poziva Komisijo, naj revidira 

vse finančne instrumente, tudi sklad 

EFSI, da bi zanje veljali strategija in cilji 

za obdobje po letu 2020 ter bi postali 

skladni s Pariškim sporazumom o 

podnebnih spremembah in/ali 

agendo 2030; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  296 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. priznava, da imajo finančni 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo za projekte, ki ustvarjajo 

dohodek in torej predstavljajo le 

60. priznava, da imajo finančni 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; poziva, naj se poveča 

prilagodljivost medsektorske uporabe 

različnih finančnih instrumentov, da bi se 
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dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; 

presegli omejevalni predpisi, ki 

upravičencem preprečujejo, da bi za 

projekte s skupnimi cilji izkoristili več 

programov; vseeno poudarja, da jih je 

mogoče uporabiti samo za projekte, ki 

ustvarjajo dohodek, in torej predstavljajo le 

dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  297 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. priznava, da imajo finančni 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo za projekte, ki ustvarjajo 

dohodek in torej predstavljajo le 

dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; 

60. poudarja, da je finančne 

instrumente mogoče uporabiti samo za 

projekte, ki ustvarjajo dohodek in torej 

predstavljajo le dopolnilno obliko 

financiranja, ne pa alternativne, kot to velja 

za nepovratna sredstva, saj je nekatere 

projekte mogoče financirati le s 

subvencijami; opozarja, da je lahko v 

nekaterih primerih uporaba finančnih 

instrumentov način, da se gospodarske 

izgube, ki jih ustvarijo zasebna podjetja, 

prenesejo na družbo; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  298 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. priznava, da imajo finančni 60. priznava, da imajo finančni 
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instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo za projekte, ki ustvarjajo 

dohodek in torej predstavljajo le 

dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna 

sredstva, saj je nekatere projekte mogoče 

financirati le s subvencijami; 

instrumenti potencial, da povečajo 

ekonomski in politični vpliv proračuna 

Unije; vseeno poudarja, da jih je mogoče 

uporabiti samo v primeru razmer, ki z 

vidika naložb niso optimalne, ali kadar je 

trg neučinkovit za finančno izvedljivo 

naložbo; opozarja, da ne bi smeli biti 

namenjeni nadomeščanju že obstoječih 

javnih shem ali javnega financiranja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  299 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Louis Michel, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način 

financiranja projekta EU v naslednjem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi bilo treba posojila, jamstva, delitev 

tveganja in lastniški kapital uporabljati 

previdno in na podlagi ustrezne 

predhodne ocene ter le v primerih, ko je 

mogoče dokazati jasno dodano vrednost in 

učinek vzvoda; 

61. spominja na svoj poziv Komisiji po 

jasnejši ločnici med instrumenti; Komisija 

bi morala opredeliti področja politike EU, 

kjer so najprimernejša nepovratna 

sredstva, kjer bi bili lahko primernejši 

finančni instrumenti in na katerih bi bilo 

mogoče nepovratna sredstva kombinirati s 

finančnimi instrumenti, ter razmisliti o 

ustreznem ravnovesju med obema; 

poudarja, da morajo uporabo posojil, 

jamstev, delitve tveganja in lastniškega 

kapitala v naslednjem večletnem 

finančnem okviru spremljati velika 

prizadevanja za lajšanje dostopa do teh 

instrumentov za upravičence, zlasti za 

zagonska podjetja, mala in srednja 

podjetja ter podjetja s srednje veliko tržno 

kapitalizacijo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  300 

Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij 
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Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; poudarja, da bi bilo 

treba posojila, jamstva, delitev tveganja in 

lastniški kapital uporabljati previdno in na 

podlagi ustrezne predhodne ocene ter le v 

primerih, ko je mogoče dokazati jasno 

dodano vrednost in učinek vzvoda; 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; ugotavlja, da je mogoče 

izboljšati uporabo finančnih instrumentov 

in sinergijo z nepovratnimi sredstvi; v 

zvezi s tem poudarja, da bi bilo treba 

posebno pozornost nameniti pravilom 

državne pomoči, da bi zagotovili enake 

pogoje za nepovratna sredstva in finančne 

instrumente; poudarja, da bi bilo treba 
posojila, jamstva, delitev tveganja in 

lastniški kapital uporabljati previdno in na 

podlagi ustrezne predhodne ocene ter le v 

primerih, ko je mogoče dokazati jasno 

dodano vrednost in učinek vzvoda; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  301 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; poudarja, da bi bilo 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; opozarja na premajhno 
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treba posojila, jamstva, delitev tveganja in 

lastniški kapital uporabljati previdno in na 

podlagi ustrezne predhodne ocene ter le v 

primerih, ko je mogoče dokazati jasno 

dodano vrednost in učinek vzvoda; 

odgovornost in nizko stopnjo poročanja o 

rezultatih, doseženih v realnem sektorju, 

ter na visoke provizije za upravljanje 

finančnih instrumentov; zato meni, da bi 

bilo treba posojila, jamstva, delitev 

tveganja in lastniški kapital uporabljati 

previdno in na podlagi ustrezne predhodne 

ocene ter le v primerih, ko je mogoče 

dokazati jasno dodano vrednost in učinek 

vzvoda; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  302 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; poudarja, da bi bilo 

treba posojila, jamstva, delitev tveganja in 

lastniški kapital uporabljati previdno in na 

podlagi ustrezne predhodne ocene ter le v 

primerih, ko je mogoče dokazati jasno 

dodano vrednost in učinek vzvoda; 

61. spominja na svoj poziv Komisiji, 

naj opredeli področja politike EU, na 

katerih bi bilo mogoče nepovratna sredstva 

kombinirati s finančnimi instrumenti, ter 

naj razmisli o ustreznem ravnovesju med 

obema; je prepričan, da bi morale 

subvencije ostati glavni način financiranja 

projekta EU v naslednjem večletnem 

finančnem okviru; poudarja, da bi bilo 

treba posojila, jamstva, delitev tveganja in 

lastniški kapital uporabljati previdno in na 

podlagi ustrezne neodvisne predhodne 

ocene ter le v primerih, ko je mogoče 

dokazati jasno dodano vrednost in učinek 

vzvoda; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  303 

Monika Hohlmeier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na 

ravni EU združeval finančne instrumente, 

s katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi 

morala takšna krovna rešitev zagotoviti 

jasno strukturo za izbiro različnih vrst 

finančnih instrumentov za različna 

področja politik in vrste ukrepov; vseeno 

poudarja, da takšen sklad nikoli ne more 

vključevati finančnih instrumentov, s 

katerimi upravljajo države članice v 

okviru kohezijske politike; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  304 

Pina Picierno, Luigi Morgano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na 

ravni EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi lahko 

enotni sklad, ki bi na ravni EU združeval 

finančne instrumente, s katerimi se 

upravlja centralno v okviru programov, kot 

so instrument za povezovanje Evrope, 

Obzorje 2020, COSME, Ustvarjalna 
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povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

Evropa in Program za zaposlovanje in 

socialne inovacije na eni strani ter 

Evropski sklad za strateške naložbe na 

drugi strani, omogočal doseganje ciljev 

učinkovitosti, enostavnosti in 

prilagodljivosti pri upravljanju proračuna 

EU; meni, da bi morala takšna krovna 

rešitev zagotoviti jasno strukturo za izbiro 

različnih vrst finančnih instrumentov za 

različna področja politik in vrste ukrepov; 

meni, da bi morala struktura upravljanja 

enotnega sklada, ki bi združeval vse 

finančne instrumente, omogočiti krepitev 

lokalnega znanja s podpiranjem EIB in 

nacionalnih spodbujevalnih bank ali 

institucij pri odobritvah in razvoju 

operacij ter zagotavljati enake 

konkurenčne pogoje med njimi, da bi 

zagotovili resnično dodatnost enotnega 

sklada; vseeno poudarja, da takšen sklad 

nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  305 

Eider Gardiazabal Rubial, Agnes Jongerius, Georgi Pirinski, Javi López 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na 

ravni EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; ugotavlja, da lahko 

Komisija predlaga enotni sklad, ki bi na 

ravni EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno; opozarja, 

da bi bilo treba o takem predlogu 

poglobljeno razpravljati; vseeno poudarja, 

da takšen sklad nikoli ne more vključevati 

finančnih instrumentov, s katerimi 

upravljajo države članice v okviru 
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eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi 

morala takšna krovna rešitev zagotoviti 

jasno strukturo za izbiro različnih vrst 

finančnih instrumentov za različna 

področja politik in vrste ukrepov; vseeno 

poudarja, da takšen sklad nikoli ne more 

vključevati finančnih instrumentov, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike; 

kohezijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  306 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na 

ravni EU združeval finančne instrumente, 

s katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi 

morala takšna krovna rešitev zagotoviti 

jasno strukturo za izbiro različnih vrst 

finančnih instrumentov za različna 

področja politik in vrste ukrepov; vseeno 

poudarja, da takšen sklad nikoli ne more 

vključevati finančnih instrumentov, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike; 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba zagotoviti jasno strukturo za izbiro 

različnih vrst finančnih instrumentov za 

različna področja politik in vrste ukrepov 

ter da bi bilo treba ustrezne finančne 

instrumente še naprej voditi pod ločenimi 

proračunskimi postavkami, da bi 

zagotovili jasnost naložb; vseeno poudarja, 

da kakršna koli taka uskladitev pravil ne 

more vplivati na finančne instrumente, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike; 

Or. en 
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Predlog spremembe  307 

Ivana Maletić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

poudarja, da ti programi v okviru 

strukture večletnega finančnega okvira po 

letu 2020 ne morejo biti vključeni eno 

samo vrstico za horizontalne (finančne) 

instrumente, ki podpirajo naložbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  308 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike, ali 

financirati projektov, ki so v nasprotju z 

domačimi in mednarodnimi zavezami EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  309 

Péter Niedermüller, Claude Moraes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 
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programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani, in prihodnjega 

notranjega evropskega sklada za 

demokracijo in človekove pravice; meni, 

da bi morala takšna krovna rešitev 

zagotoviti jasno strukturo za izbiro 

različnih vrst finančnih instrumentov za 

različna področja politik in vrste ukrepov; 

vseeno poudarja, da takšen sklad nikoli ne 

more vključevati finančnih instrumentov, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  310 

Bernd Kölmel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi 

morala takšna krovna rešitev zagotoviti 

jasno strukturo za izbiro različnih vrst 

finančnih instrumentov za različna 

področja politik in vrste ukrepov; vseeno 

poudarja, da takšen sklad nikoli ne more 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME in Ustvarjalna Evropa ter 

Program za zaposlovanje in socialne 

inovacije; meni, da bi morala takšna 

krovna rešitev zagotoviti jasno strukturo za 

izbiro različnih vrst finančnih instrumentov 

za različna področja politik in vrste 

ukrepov; vseeno poudarja, da takšen sklad 

nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 
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vključevati finančnih instrumentov, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike; 

članice v okviru kohezijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  311 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi morala 

takšna krovna rešitev zagotoviti jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

62. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; meni, da bi bilo 

treba še naprej razpravljati o predlogu 

oblikovanja enotnega sklada, ki bi na ravni 

EU združeval finančne instrumente, s 

katerimi se upravlja centralno v okviru 

programov, kot so instrument za 

povezovanje Evrope, Obzorje 2020, 

COSME, Ustvarjalna Evropa in Program 

za zaposlovanje in socialne inovacije na 

eni strani ter Evropski sklad za strateške 

naložbe na drugi strani; meni, da bi lahko 

takšna krovna rešitev zagotovila jasno 

strukturo za izbiro različnih vrst finančnih 

instrumentov za različna področja politik in 

vrste ukrepov; vseeno poudarja, da takšen 

sklad nikoli ne more vključevati finančnih 

instrumentov, s katerimi upravljajo države 

članice v okviru kohezijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  312 

Monica Macovei, Indrek Tarand 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

64. meni, da bi morala struktura 

večletnega finančnega okvira zagotavljati 

večjo prepoznavnost političnih in 

proračunskih prednostnih nalog EU pri 

evropskih državljanih, in poziva k jasnejši 

predstavitvi vseh področij odhodkov EU; je 

prepričan, da bi se morali ustrezno odražati 

glavni stebri prihodnje porabe EU, ki so 

opisani v tej resoluciji; 

64. izpostavlja, da mora sestava 

novega večletnega finančnega okvira 

bolje ustrezati petim glavnim političnim 

prednostnim nalogam EU; meni, da bi 

morala struktura večletnega finančnega 

okvira zagotavljati večjo prepoznavnost 

političnih in proračunskih prednostnih 

nalog EU pri evropskih državljanih, in 

poziva k jasnejši predstavitvi vseh področij 

odhodkov EU; je prepričan, da bi se morali 

ustrezno odražati glavni stebri prihodnje 

porabe EU, ki so opisani v tej resoluciji; 

poziva k zagotovitvi večje skladnosti med 

financiranjem proračuna EU in njenimi 

cilji, po potrebi tudi z rušenjem steklenega 

stropa 1 % prispevkov držav članic glede 

na BDP in/ali s prilagoditvijo in 

znižanjem ciljev EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  313 

Helga Trüpel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 64a. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru vzpostavi 

digitalni grozd, ki združuje vse programe 

EU, ki zagotavljajo dopolnilne odgovore 

na digitalne izzive v Uniji, in bi zajemal 

dejavnosti, kot so digitalizacija industrije, 

napredne digitalne veščine, raziskave v 

digitalnem sektorju, medijske inovacije in 

multimedijski ukrepi, medijska pismenost, 

visokozmogljivo računalništvo, 

kibernetska varnost, e-uprava in 

infrastruktura za digitalne storitve; 

Or. en 
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Predlog spremembe  314 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 64a. meni, da bi morala struktura 

večletnega finančnega okvira odražati 

tudi gospodarstvo EU ter zajemati 

programe in instrumente, ki podpirajo 

podjetništvo in vse njegove poslovne 

oblike, od posameznih do skupnih 

projektov, kot so zadružna podjetja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  315 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 64a. zato meni, da so potrebne 

izboljšave sedanje predstavitve razdelkov, 

a nasprotuje vsaki neupravičeni koreniti 

spremembi; ob upoštevanju tega poziva, 

da se odhodki skupne kmetijske politike 

ohranijo kot ločen proračunski razdelek; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  316 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

pod neposrednim upravljanjem:  

– raziskave in inovacije  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja 

 

– veliki infrastrukturni projekti  

– promet, digitalizacija, energetika  

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  

– pomorske zadeve in ribištvo  

– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost 

v Evropi 

 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (v deljenem 

upravljanju) 

 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje 

 

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje 
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– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

 

– zdravje in varnost hrane  

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi  

 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu  

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– mednarodno sodelovanje in razvoj  

– sosedstvo  

– širitev  

– humanitarno pomoč  

– trgovino  

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– varnost  

– odzivanje na krize in stabilnost  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko 

 

– obrambo  

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

 

– financiranje zaposlenih EU  

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  317 

Tamás Deutsch 
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Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. zato meni, da so potrebne 

izboljšave sedanje predstavitve razdelkov, 

a nasprotuje vsaki neupravičeni koreniti 

spremembi; predlaga torej pregledno 

strukturo za večletni finančni okvir za 

obdobje po letu 2020 z ločenimi razdelki 

za različne prednostne naloge; podpira 

ohranjanje ločenih razdelkov za: 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, kmetijstvo in razvoj podeželja, 

pomorske zadeve in ribištvo; 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

pod neposrednim upravljanjem:  

– raziskave in inovacije  
– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

 

– veliki infrastrukturni projekti  
– promet, digitalizacija, energetika  
– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 
 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  
– pomorske zadeve in ribištvo  
– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost 

v Evropi 
 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (v deljenem 

upravljanju) 

 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje
 

– izobraževanje in vseživljenjsko  
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učenje

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 
 

– zdravje in varnost hrane  
– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 
 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 
 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu  
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– mednarodno sodelovanje in razvoj  

– sosedstvo  

– širitev  

– humanitarno pomoč  

– trgovino  

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 
 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– varnost  
– odzivanje na krize in stabilnost   
– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  
 

– obrambo  
Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 
 

– financiranje zaposlenih EU  
– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 
 

Or. en 

 

Predlog spremembe  318 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Anneli Jäätteenmäki, Nils 

Torvalds, Pavel Telička, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedžmi Ali (Nedzhmi 

Ali), Fredrick Federley 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. zato meni, da so potrebne 

izboljšave sedanje predstavitve razdelkov, 

a nasprotuje vsaki neupravičeni koreniti 

spremembi; poziva Komisijo, naj predlaga 

novo strukturo za večletni finančni okvir za 

obdobje po letu 2020: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

pod neposrednim upravljanjem:  

– raziskave in inovacije  
– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

 

– veliki infrastrukturni projekti  
– promet, digitalizacija, energetika  
– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 
 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  
– pomorske zadeve in ribištvo  
– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost 

v Evropi 
 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (v deljenem 

upravljanju) 

 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje
 

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje
 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 
 

– zdravje in varnost hrane  
– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 
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– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 
 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu  
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– mednarodno sodelovanje in razvoj  

– sosedstvo  

– širitev  

– humanitarno pomoč  

– trgovino  

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 
 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

– varnost  
– odzivanje na krize in stabilnost   
– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  
 

– obrambo  
Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 
 

– financiranje zaposlenih EU  
– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 
 

Or. en 

 

Predlog spremembe  319 

Bernd Kölmel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. zato meni, da so potrebne 

izboljšave sedanje predstavitve razdelkov; 

predlaga torej naslednjo strukturo za 

večletni finančni okvir za obdobje po letu 

2020: 
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Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Varnost v Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
pod neposrednim upravljanjem:  

– raziskave in inovacije – azil in migracije 

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– varnost in boj proti terorizmu  

– veliki infrastrukturni projekti – odzivanje na krize in stabilnost 

– promet, digitalizacija, energetika  

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  

– pomorske zadeve in ribištvo  

– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost 

v Evropi 

Razdelek 2: Konkurenčna in inovativna 

Evropa 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (v deljenem 

upravljanju) 

– raziskave in inovacije 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– industrijo, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

– velike infrastrukturne projekte 

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– promet, digitalizacijo, energetiko

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– trgovino 

– zdravje in varnost hrane  

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Reforma euroobmočja za 

trajnost in gospodarsko rast 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mehanizem za stabilizacijo 

euroobmočja 

– sosedstvo – program za podporo državam 

članicam pri pogajanjih o izstopu iz 
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euroobmočja 

– širitev  

– humanitarno pomoč  

– trgovino  

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Kohezivna družba in močna 

podeželska krajina v Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo 

– odzivanje na krize in stabilnost  – kmetijstvo in razvoj podeželja 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– pomorske zadeve in ribištvo 

– obrambo  

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Evropa v svetu 

– financiranje zaposlenih EU – humanitarna pomoč 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– mednarodno sodelovanje in razvoj 

 – prispevek za skrbniške sklade EU 

 Razdelek 6: Uprava 

Or. en 

 

Predlog spremembe  320 

Janusz Lewandowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

  

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Pametna in vključujoča rast 

 a. Konkurenčnost za rast in delovna 
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mesta 

 b. Ekonomska, socialna in 

teritorialna kohezija 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
 

pod neposrednim upravljanjem:  

– raziskave in inovacije  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

 

– veliki infrastrukturni projekti  

– promet, digitalizacija, energetika  

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  

– pomorske zadeve in ribištvo  

– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost 

v Evropi 

Razdelek 2: Trajnostna rast: naravni viri 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo (v deljenem 

upravljanju) 

 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje



– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje



– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

 

– zdravje in varnost hrane  

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Varnost, državljanstvo in 

obramba 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– mednarodno sodelovanje in razvoj  

– sosedstvo  

– širitev  
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– humanitarno pomoč  

– trgovino  

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Evropa v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 

– varnost  

– odzivanje na krize in stabilnost   

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

 

– obrambo  

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Uprava 

– financiranje zaposlenih EU  

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

 

Or. en 

 

Predlog spremembe  321 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Giovanni La Via 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše, trajnostno in 

digitalno gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

 – digitalna preobrazba gospodarstva 

in družbe 
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– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 

– promet, digitalizacija, energetika – promet, energetika 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  

– pomorske zadeve in ribištvo  

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo, medije in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

 Razdelek 2a (novo): Močnejše in 

trajnostno kmetijstvo in ribištvo 

 Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 – kmetijstvo in razvoj podeželja 

 – pomorske zadeve in ribištvo 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 

– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 

– trgovino – trgovino 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 
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odnosov odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost  – odzivanje na krize in stabilnost, 

vključno s civilno zaščito 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– obrambo – obrambne raziskave in inovacije 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

Predlog spremembe  322 

Ivana Maletić 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše in konkurenčno 

gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 
– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja 

– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 
– promet, digitalizacija, energetika – promet, digitalizacija, energetika 
– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 
 

– kmetijstvo in razvoj podeželja  
– pomorske zadeve in ribištvo  
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– horizontalni (finančni) 

instrumenti, ki podpirajo naložbe v Evropi 

(mogoči krovni finančni instrument na 

ravni EU, tudi EFSI) 

 

  
 Razdelek 2: Trajnostni razvoj, ohranjanje 

in upravljanje naravnih virov 

 – kmetijstvo in razvoj podeželja 

 – pomorske zadeve in ribištvo 

 – okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 3: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 4: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

  

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 

– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 

– trgovino – trgovino 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 5: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 
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Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost  – odzivanje na krize in stabilnost  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– obrambo – obrambo 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 6: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

Predlog spremembe  323 

Jens Geier, Josef Weidenholzer, Miroslav Poche, Péter Niedermüller, Claude Moraes, 

Derek Vaughan, Clare Moody, Soraya Post, Eider Gardiazabal Rubial 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 

 – digitalna preobrazba evropske 

družbe in gospodarstva 

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 

– promet, digitalizacija, energetika – promet, energetika, vesolje 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– okolje ter blaženje podnebnih 

sprememb in prilagajanje nanje 

– kmetijstvo in razvoj podeželja – kmetijstvo in razvoj podeželja 

– pomorske zadeve in ribištvo – pomorske zadeve in ribištvo 
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– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, raziskave, 

digitalizacijo, industrijski prehod, mala in 

srednja podjetja, promet, blaženje 

podnebnih sprememb in prilagajanje 

nanje, energetiko in okolje 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, izobraževanje, 

socialne zadeve in socialno vključevanje, 

vzpostavljanje zmogljivosti 

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje, mladino in 

vseživljenjsko učenje 

 – demokracijo, pravno državo, 

temeljne pravice 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

 – enakost spolov 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

 – človekove pravice, demokracijo in 

pravno državo 

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 

– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 
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– trgovino – trgovino 

 – enakost spolov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

 – kibernetsko varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost – odzivanje na krize in stabilnost 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko 

– obrambo – obrambo 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

 

Predlog spremembe  324 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 
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– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 

– promet, digitalizacija, energetika – promet, digitalizacija, energetika 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– kmetijstvo in razvoj podeželja – kmetijstvo in razvoj podeželja 

– pomorske zadeve in ribištvo – pomorske zadeve in ribištvo 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam in demografske izzive 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje, zmanjševanje 

neenakosti in boj proti revščini 

  usklajevanje spretnosti in 

kvalifikacij s potrebami trga dela

  zmanjševanje razlik v uspešnosti 

zaposlovanja med državami članicami in 

državami kandidatkami

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje, s posebnim 

poudarkom na digitalnih in podjetniških 

veščinah ter vseživljenjsko učenje 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki Vključeni so programi in instrumenti, ki 
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podpirajo: podpirajo: 

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 

– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 

– trgovino – trgovino 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost – odzivanje na krize in stabilnost 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko 

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko 

– obrambo – obrambo 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

 

Predlog spremembe  325 

Tiemo Wölken 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki Vključeni so programi in instrumenti, ki v 
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podpirajo: skladu s cilji trajnostnega razvoja in cilji 

Pariškega sporazuma podpirajo 

spodbujanje trajnostnega gospodarstva in 

razogljičenja: 

pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 
– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja 

– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 
– promet, digitalizacija, energetika – promet, digitalizacija, energetika 
– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– okolje, vključno s financiranjem za 

naravo za zaustavitev izgube biotske 

raznovrstnosti, in prilagajanje podnebnim 

spremembam 
– kmetijstvo in razvoj podeželja – kmetijstvo in razvoj podeželja 
– pomorske zadeve in ribištvo – pomorske zadeve in ribištvo 
– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 
Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

  

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 
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– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 

– trgovino – trgovino 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost  – odzivanje na krize in stabilnost  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– obrambo – obrambo 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

 

Predlog spremembe  326 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. 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: 

65. 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: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno 

gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 
pod neposrednim upravljanjem: pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije – raziskave in inovacije 

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– industrija, podjetništvo ter mala in 

srednja podjetja  

– veliki infrastrukturni projekti – veliki infrastrukturni projekti 

– promet, digitalizacija, energetika – promet, digitalizacija, energetika 
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– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– okolje in prilagajanje podnebnim 

spremembam 

– kmetijstvo in razvoj podeželja – kmetijstvo in razvoj podeželja 

– pomorske zadeve in ribištvo – pomorske zadeve in ribištvo 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

– horizontalni (finančni) instrumenti, 

ki podpirajo naložbe v Evropi (mogoči 

krovni finančni instrument na ravni EU, 

tudi EFSI) 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v 

Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo (v deljenem upravljanju) 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 naložbe v inovacije, digitalizacijo, 

ponovno industrializacijo, mala in srednja 

podjetja, promet, prilagajanje podnebnim 

spremembam 

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

 zaposlovanje, socialne zadeve in 

socialno vključevanje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– izobraževanje in vseživljenjsko 

učenje

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– kulturo, državljanstvo in 

komunikacije 

– zdravje in varnost hrane – zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– azil, migracije in vključevanje, 

pravosodje in potrošnike 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

– podporo nacionalnim upravam in 

usklajevanje z njimi 

Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu Razdelek 3: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– mednarodno sodelovanje in razvoj – mednarodno sodelovanje in razvoj 

– sosedstvo – sosedstvo 

– širitev – širitev 

– humanitarno pomoč – humanitarno pomoč 

– trgovino – trgovino 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

– prispevek za skrbniške sklade EU 

in instrumente na področju zunanjih 

odnosov 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Razdelek 4: Varnost, mir in stabilnost za 

vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

Vključeni so programi in instrumenti, ki 

podpirajo: 

– varnost – varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost  – odzivanje na krize in stabilnost  
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– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– skupno zunanjo in varnostno 

politiko  

– obrambo – obrambne raziskave in inovacije 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

Razdelek 5: Učinkovita uprava v službi 

Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU – financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

– financiranje stavb in opreme 

institucij EU 

Or. en 

 

Predlog spremembe  327 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 66a. vztraja, da bi moral biti Pariški 

sporazum o podnebnih spremembah 

glavna os večletnega finančnega okvira 

po letu 2020; zato meni, da bi bilo treba 

korenito reformirati vse politike in 

programe ter jih čim bolj uskladiti s cilji 

COP 21, da bi v večletnem finančnem 

okviru po letu 2020 zagotovili vsaj 50 % 

sredstev za izdatke, povezane s 

podnebjem; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  328 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 66 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 66b. meni, da bi bilo treba izdatke, 

povezane z jedrsko energijo, plinom, 

cestami in obrambo, izključiti iz kakršne 
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koli oblike neposredne ali posredne 

podpore iz proračuna EU, da bi zaščitili 

naš planet, poskrbeli za ljudi in vlagali v 

našo prihodnost v EU in za svet; proračun 

EU zato ne bi smel več neposredno ali 

posredno financirati infrastruktur za 

fosilna goriva v EU in tujini; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  329 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Močnejše in trajnostno gospodarstvo Močnejše, pravičnejše1a in trajnostno 

gospodarstvo 

 __________________ 

 1a Kljub skupni izjavi o vključevanju 

načela enakosti spolov, priloženi 

večletnemu finančnemu okviru 2014–

2020, ni bilo vidnejšega napredka na tem 

področju, prav tako pa večletni finančni 

okvir 2014–2020 ni zagotovil jasne 

strategije za enakost spolov s posebnimi in 

natančno določenimi cilji ter dodeljenimi 

sredstvi zanje. Izrecna navedba, ki 

poudarja potencial, v katerem lahko 

splošni finančni okvir Unije prispeva k 

povečanju enakosti spolov in zagotovi 

vključevanje načela enakosti spolov, je v 

okviru tega poročila nadvse pomembna. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  330 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

Močnejše in trajnostno gospodarstvo Močnejše, trajnostno in digitalno 

gospodarstvo 

Or. en 

 

Predlog spremembe  331 

Ivana Maletić 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Močnejše in trajnostno gospodarstvo Močnejše in konkurenčno gospodarstvo 

Or. en 

 

Predlog spremembe  332 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Močnejše in trajnostno gospodarstvo Varovanje planeta 

Or. en 

 

Predlog spremembe  333 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Dominique Riquet, Jan Huitema, Gerben-Jan Gerbrandy, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. poudarja pomen dokončanja 67. poudarja pomen dokončanja 
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evropskega raziskovalnega prostora, 

energetske unije in digitalnega enotnega 

trga kot temeljnih elementov evropskega 

enotnega trga; 

evropskega raziskovalnega prostora, 

energetske unije, enotnega evropskega 

prometnega prostora in digitalnega 

enotnega trga kot temeljnih elementov 

evropskega enotnega trga ter znova 

opozarja na potrebo po ustreznem 

financiranju instrumenta za povezovanje 

Evrope kot strateškega orodja za podporo 

doseganju teh ciljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  334 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. poudarja pomen dokončanja 

evropskega raziskovalnega prostora, 

energetske unije in digitalnega enotnega 

trga kot temeljnih elementov evropskega 

enotnega trga; 

67. poudarja pomen dokončanja 

energetske unije z v prihodnost usmerjeno 

politiko na področju podnebnih 

sprememb, enotnega digitalnega trga in 
evropskega raziskovalnega prostora kot 

temeljnih elementov enotnega trga; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  335 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

67. poudarja pomen dokončanja 

evropskega raziskovalnega prostora, 

energetske unije in digitalnega enotnega 

trga kot temeljnih elementov evropskega 

enotnega trga; 

67. poudarja1a pomen dokončanja 

evropskega raziskovalnega prostora, 

energetske unije in digitalnega enotnega 

trga kot temeljnih elementov evropskega 

enotnega trga; 

 __________________ 
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 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“.  

Or. en 

 

Predlog spremembe  336 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 67 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 67a. poudarja potrebo po večji 

skladnosti med politikami EU na področju 

financiranja in njeno zavezo v Pariškem 

sporazumu, ki zahteva, da so vsi finančni 

tokovi usklajeni z dolgoročnim 

podnebnim ciljem; v zvezi s tem poudarja 

potencial večletnega finančnega okvira za 

spodbujanje hitrega prehoda na evropsko 

gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami 

ogljika do leta 2050; poziva, naj bo 

podpora fosilnim gorivom nedopustna že 

od leta 2020, naj se na splošno vsaj 

polovica sredstev večletnega finančnega 

okvira dodeli za izdatke v zvezi s 

podnebjem in naj se predlaga nov 

instrument za pospešitev energetskega 

prehoda s podpiranjem lokalnih oblasti, 

energetskih zadrug, dejavnih odjemalcev 

energije in podjetij; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  337 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 



 

PE616.896v01-00 56/150 AM\1144763SL.docx 

SL 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo trajnostno 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju, zlasti za ključna vprašanja, kot 

so učinkovita raba virov, naravni kapital 

in ekosistemske storitve, zelena delovna 

mesta ter financiranje, pridobil 

financiranje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  338 

Jordi Solé, Sven Giegold 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

68. verjame1a, da2a bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost ter zagotavljajo močnejše 

in odpornejše evropsko gospodarstvo s 

spodbujanjem dolgoročne 

konkurenčnosti, trajnosti in solidarnosti; 

v zvezi s tem poudarja pomen raziskav in 

inovacij pri ustvarjanju gospodarstva, ki bo 

trajnostno, vodilno v svetu in bo temeljilo 

na znanju, ter obžaluje, da je v sedanjem 

večletnem finančnem okviru zaradi 

pomanjkanja ustreznega financiranja le 

majhen delež projektov visoke kakovosti 

na tem področju pridobil financiranje EU; 

 __________________ 
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 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

 2a Spremembo predlaga NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  339 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarski razvoj ter socialno 

vključevanje, konkurenčnost in 

zaposlovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  340 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 
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področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost, prispevajo k 

izpolnjevanju podnebnih in energetskih 

ciljev ter spodbujajo blaginjo, 

konkurenčnost in zaposlovanje; v zvezi s 

tem poudarja pomen raziskav in inovacij 

pri ustvarjanju trajnostnega gospodarstva, 

ki bo vodilno v svetu in bo temeljilo na 

znanju, ter obžaluje, da je v sedanjem 

večletnem finančnem okviru zaradi 

pomanjkanja ustreznega financiranja le 

majhen delež projektov visoke kakovosti 

na tem področju pridobil financiranje EU; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  341 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in čim bolj spodbujajo 

enakomerno gospodarsko rast, 

konkurenčnost in zaposlovanje v vseh 

regijah EU; v zvezi s tem poudarja pomen 

raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  342 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja za spodbujanje trajnostnega 

razvoja in dostojnih delovnih mest, ki 

izkazujejo jasno evropsko dodano vrednost 

in spodbujajo gospodarsko rast, 

konkurenčnost in zaposlovanje; v zvezi s 

tem poudarja pomen raziskav in inovacij 

pri ustvarjanju gospodarstva, ki bo 

trajnostno, vodilno v svetu in bo temeljilo 

na znanju, ter obžaluje, da je v sedanjem 

večletnem finančnem okviru zaradi 

pomanjkanja ustreznega financiranja le 

majhen delež projektov visoke kakovosti 

na tem področju pridobil financiranje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  343 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno dodano 

vrednost, da bi s spodbujanjem 

solidarnosti in trajnosti izboljšali evropsko 

gospodarstvo; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 
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področju pridobil financiranje EU; področju pridobil financiranje EU; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  344 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 68 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

68. verjame, da bi bilo treba z 

naslednjim večletnim finančnim okvirom 

bolj osredotočiti proračunske vire v 

področja, ki izkazujejo jasno evropsko 

dodano vrednost in spodbujajo 

gospodarsko rast, konkurenčnost in 

zaposlovanje; v zvezi s tem poudarja 

pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju 

gospodarstva, ki bo trajnostno, vodilno v 

svetu in bo temeljilo na znanju, ter 

obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

68. meni, da bi bilo treba z naslednjim 

večletnim finančnim okvirom bolj 

osredotočiti proračunske vire v področja, ki 

izkazujejo jasno evropsko dodano vrednost 

in spodbujajo usklajeno gospodarsko in 

trajnostno zeleno rast ter kakovostno in 

dolgoročno zaposlovanje; v zvezi s tem 

poudarja pomen raziskav in inovacij pri 

ustvarjanju gospodarstva, ki bo trajnostno, 

vodilno v svetu in bo temeljilo na znanju, 

ter obžaluje, da je v sedanjem večletnem 

finančnem okviru zaradi pomanjkanja 

ustreznega financiranja le majhen delež 

projektov visoke kakovosti na tem 

področju pridobil financiranje EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  345 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 160 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 
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zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

Or. sv 

 

Predlog spremembe  346 

Paul Rübig, Christian Ehler 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer bi 

ga bilo treba vsaj podvojiti; meni, da je ta 

raven primerna za zagotavljanje 

konkurenčnosti ter znanstvenega in 

industrijskega vodilnega položaja Evrope v 

svetu, za odzivanje na družbene izzive in 

za pomoč pri uresničevanju podnebnih 

ciljev EU; 

Or. de 

 

Predlog spremembe  347 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard EUR, 

in ki se med izvrševanjem ne bo 

zmanjševal; meni, da je ta raven primerna 
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znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

za zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; v zvezi 

s tem znova poudarja potrebo po ohranitvi 

finančnih subvencij (dotacij) zlasti za 

akademske, skupne in temeljne raziskave; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  348 

Eider Gardiazabal Rubial, Elly Schlein, Arne Lietz, Doru-Claudian Frunzulică 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU in 

ciljev trajnostnega razvoja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  349 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

69. zato poziva1a, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 
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poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

poveča celotni proračun, namenjen 

programu Obzorje 2030, in sicer na raven, 

ki bo znašala vsaj 105 milijard EUR; meni, 

da je ta raven primerna za zagotavljanje 

konkurenčnosti ter znanstvenega in 

industrijskega vodilnega položaja Evrope v 

svetu, za odzivanje na družbene izzive in 

za pomoč pri uresničevanju podnebnih 

ciljev EU; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  350 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega in industrijskega vodilnega 

položaja Evrope v svetu, za odzivanje na 

družbene izzive in za pomoč pri 

uresničevanju podnebnih ciljev EU; 

69. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega, tehnološkega in 

industrijskega vodilnega položaja Evrope v 

svetu, za odzivanje na družbene izzive in 

za pomoč pri uresničevanju podnebnih 

ciljev EU; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  351 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. ugotavlja, da mora naslednji 

večletni finančni okvir podpreti EU in 

njene države članice pri doseganju 

podnebnih ciljev iz Pariškega sporazuma; 

poudarja, da bi morala sredstva EU 

podpreti prehod na uporabo energije iz 

obnovljivih virov in virov z nižjimi 

emisijami; poudarja, kako pomembno je, 

da programi, kot je LIFE, zagotavljajo 

financiranje biotske raznovrstnosti in 

njegovo nadaljevanje v naslednjem 

večletnem finančnem okviru; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  352 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 69a. poziva k zagotavljanju 

regulativnega, neregulativnega okvira in 

financiranja za izkoriščanje 

konkurenčnosti in rasti medicinskih in 

digitalnih zdravstvenih tehnologij na 

evropskem trgu s podpiranjem industrije 

(velikih in malih podjetij), da bi bili 

konkurenčni na mednarodni ravni, 

Or. en 

 

Predlog spremembe  353 

Janusz Lewandowski, Barbara Kudrycka 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek 

različnih instrumentov in k podpiranju 

naložb v ključne tehnologije, da bi 

premostili naložbeno vrzel pri inovacijah; 

poudarja, da mora biti povečanje sredstev 

povezano s poenostavitvijo postopkov 

financiranja; pozdravlja tozadevna 

prizadevanja Komisije in vztraja, da bi bilo 

treba z njimi nadaljevati v naslednjem 

programskem obdobju; je seznanjen z 

obsežnimi geografskimi neravnovesji pri 

uporabi sredstev iz okvirnega programa; 

poziva k celovitim proračunskim rešitvam, 

da bi zagotovili, da se vse države članice 

in regije EU ukvarjajo z raziskavami, 

razvojem in inovacijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  354 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju, da se kandidatom iz vseh držav 

članic zagotovijo boljši dostop in enaki 

konkurenčni pogoji, in sicer s pomočjo 

novega sistema za ocenjevanje vlog, ki 

temelji na dodani vrednosti in morebitnih 

rezultatih predlogov; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  355 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju, in sicer skupaj s prizadevanji za 

uvedbo mehanizmov, ki bi zagotavljali 

uravnoteženo sodelovanje deležnikov iz 

vseh držav članic; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  356 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah in bi Evropa tako 

postala vodilna na področju pomembnih 

raziskav, prikazov in uporabe; poudarja, 

da mora biti povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja in 

učinkovitimi nadzornimi mehanizmi; 
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obdobju; pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  357 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij in k 

podpiranju naložb v ključne tehnologije, 

zlasti omogočitvene, da bi premostili 

naložbeno vrzel pri inovacijah; poudarja, 

da mora biti povečanje sredstev povezano z 

ustrezno podporo in poenostavitvijo 

postopkov financiranja; poziva Komisijo, 

naj okrepi tozadevna prizadevanja, in 

vztraja, da bi bilo treba z njimi nadaljevati 

v naslednjem programskem obdobju; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  358 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

70. poziva tudi k večjemu poudarku na 

izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih 

podjetij in k podpiranju naložb v ključne 

tehnologije, da bi premostili naložbeno 

vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti 

povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 

70. poziva1a tudi k večjemu poudarku 

na izvajanju raziskav in inovacij prek 

skupnih podjetij in k podpiranju naložb v 

ključne tehnologije, da bi premostili 

naložbeno vrzel pri inovacijah; poudarja, 

da mora biti povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; 
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pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

pozdravlja tozadevna prizadevanja 

Komisije in vztraja, da bi bilo treba z njimi 

nadaljevati v naslednjem programskem 

obdobju; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  359 

Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70a. pozdravlja nedavni predlog 

Komisije, da bi zagotovili financiranje 

Raziskovalnega sklada za premog in jeklo 

v prihodnjih letih; opozarja na pomen 

tega sklada za financiranje raziskav v tem 

industrijskem sektorju; zato meni, da je 

potrebna dolgoročnejša rešitev, ki 

zagotavlja financiranje po letu 2020 in ta 

sklad tudi vključuje v proračun Unije, da 

bi Parlament lahko izpolnil svojo vlogo 

organa za proračunski nadzor;  

Or. en 

 

Predlog spremembe  360 

Zbigniew Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Stanisław Ożóg 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70a. opozarja na potrebo po 

zagotavljanju geografske uravnoteženosti 

pri uporabi financiranja za raziskave in 

inovacije EU z uvedbo nacionalnih 



 

AM\1144763SL.docx 69/150 PE616.896v01-00 

 SL 

sredstev ali dodatnih meril za izbiro 

projektov, ki zagotavljajo pošteno 

porazdelitev podpore med državami 

članicami; 

Or. pl 

 

Predlog spremembe  361 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70a. poudarja skladnost industrijske in 

digitalne agende EU, saj sta tako 

industrija 4.0 kot „industrijski internet“ 

bistvena za oživitev industrijskih naložb in 

enako ustrezna za doseganje koristi za vse 

s cilji okoljske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  362 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marie-Pierre Vieu, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70a. vztraja pri zavezi Unije k miru in 

poziva države članice, naj sprejmejo 

prepoved uporabe proračuna EU za 

financiranje ali jamstvo kakršnih koli 

razvojnih projektov za tehnologijo z 

dvojno rabo, ki bi jo bilo mogoče 

izkoriščati tudi v vojaške namene; 

Or. en 
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Predlog spremembe  363 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 70 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 70b. poudarja, da je treba instrumente 

za financiranje raziskav in razvoja 

osredotočiti na povezano oskrbo, da bi 

oskrbo industrializirali s standardi in 

praksami na podlagi dokazov, hkrati pa bi 

omogočili precizno medicino in 

posamezniku prilagojeno obravnavo, ter 

na tehnologije, ki bi podpirale dokončno 

diagnozo, preprečevanje, biomedicinsko 

modeliranje in optimizacijo zdravljenja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  364 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo trajnostne rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje in poenostavitev 

dostopa do financiranja za mala in srednja 

podjetja, pri čemer je treba posebno 

pozornost nameniti mikropodjetjem, in 

zato poziva k najmanj podvojitvi finančnih 

sredstev za program COSME, da bi ta 

ustrezala dejanskim potrebam gospodarstva 

EU in velikemu povpraševanju po 
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sodelovanju pri tem programu; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  365 

Eider Gardiazabal Rubial, Ramón Jáuregui Atondo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ter mikropodjetja, vključno s 

socialnimi podjetji, ključno gonilo 

gospodarske rasti, inovacij in zaposlovanja, 

ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 

zagotavljanju okrevanja in krepitvi 

trajnostnega gospodarstva EU; opozarja, da 

je v EU več kot 20 milijonov malih in 

srednjih podjetij in da predstavljajo 99 % 

vseh podjetij; meni, da bi v naslednjem 

večletnem finančnem okviru moral ostati 

pomemben politični cilj izboljšanje 

dostopa do financiranja za mala in srednja 

podjetja, in zato poziva k podvojitvi 

finančnih sredstev za program COSME, da 

bi ta ustrezala dejanskim potrebam 

gospodarstva EU in velikemu 

povpraševanju po sodelovanju pri tem 

programu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  366 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

71. poudarja1a, da so mala in srednja 

podjetja, vključno z zadrugami, ključno 
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inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

gonilo gospodarske rasti, inovacij in 

zaposlovanja, ter priznava njihovo 

pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  367 

Inese Vaidere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja v 

vseh državah članicah, in zato poziva k 

podvojitvi finančnih sredstev za program 

COSME, da bi ta ustrezala dejanskim 

potrebam gospodarstva EU in velikemu 
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pri tem programu; povpraševanju po sodelovanju pri tem 

programu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  368 

José Manuel Fernandes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja, in 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

71. poudarja, da so mala in srednja 

podjetja ključno gonilo gospodarske rasti, 

inovacij in zaposlovanja, ter priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju 

okrevanja in krepitvi trajnostnega 

gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več 

kot 20 milijonov malih in srednjih podjetij 

in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; 

meni, da bi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru moral ostati pomemben 

politični cilj izboljšanje dostopa do 

financiranja za mala in srednja podjetja; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  369 

José Manuel Fernandes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 71 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 71a. pozdravlja uspeh namenskega 

programa EU za konkurenčnost podjetij 

ter mala in srednja podjetja (COSME) iz 

sedanjega večletnega finančnega okvira; 
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ugotavlja, da si je Parlament nenehno 

prizadeval za dodatno povečanje sredstev, 

dodeljenih temu programu, v okviru 

letnega proračunskega postopka; 

zadovoljno ugotavlja, da visoka stopnja 

izvajanja tega programa kaže, da bi bilo 

lahko zanj porabljenih še več sredstev; 

zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev 

za program COSME, da bi ta ustrezala 

dejanskim potrebam gospodarstva EU in 

velikemu povpraševanju po sodelovanju 

pri tem programu; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  370 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, 

da bi moral vsak zakonodajni predlog 

temeljiti na sklepih pregleda, ki ga opravi 

Komisija, in neodvisni oceni; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  371 

Bernd Kölmel 
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Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, 

da bi moral vsak zakonodajni predlog 

temeljiti na sklepih pregleda, ki ga opravi 

Komisija, in neodvisni oceni; 

črtano 

Or. en 

 

Predlog spremembe  372 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; poudarja, da bi moral 

vsak zakonodajni predlog znatno izboljšati 
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geografsko pokritost sklada EFSI; 

opozarja, da bi moral EFSI ostati dodatno 

orodje za spodbujanje naložb, kohezijska 

politika pa bi morala ostati naložbena 

politika Evropske unije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  373 

Inese Vaidere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; pa vendar 

je ta gospodarska spodbuda zajemala 

predvsem države članice EU-15, zaradi 

česar je treba zagotoviti enak dostop do 

naložbenih priložnosti v vseh državah 

članicah; zato pozdravlja namero 

Komisije, da pripravi zakonodajni predlog 

o nadaljevanju in izboljšanju te naložbene 

sheme v novem večletnem finančnem 

okviru; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog temeljiti na sklepih 

pregleda, ki ga opravi Komisija, in 

neodvisni oceni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  374 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

72. ponovno poudarja1a svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni, vse izdatke, ki so v 

nasprotju z notranjimi in mednarodnimi 

zavezami EU, pa bi bilo treba izključiti iz 

upravičenosti; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

Predlog spremembe  375 

Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje, ter da je 

mogoče storiti še več, da bi njegove koristi 

občutili prebivalci vseh regij EU; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 
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bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  376 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 
zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi moral vsak zakonodajni predlog temeljiti 

na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, 

in neodvisni oceni; 

72. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo skladu EFSI, ki ima za cilj zbrati 

500 milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; zato poziva Komisijo, 

naj odpravi pomanjkljivosti v prvi fazi 

izvajanja sklada EFSI ter naj ga izboljša, 

ko bo pripravljala zakonodajni predlog o 

nadaljevanju te naložbene sheme v novem 

večletnem finančnem okviru, da bi 

okrepila njeno vlogo pomembnega 

instrumenta za zmanjševanje strukturnih 

neenakosti in povečevanje konvergence in 

kohezije; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog temeljiti na sklepih 

pregleda, ki ga opravi Komisija, in 

neodvisni oceni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  377 

Eider Gardiazabal Rubial, Josef Weidenholzer 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. meni, da bi moral naslednji 
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večletni finančni okvir bolje odražati 

politično prednostno obravnavanje 

digitalne preobrazbe evropske družbe in 

gospodarstva; poziva k naložbam v 

tehnologije in infrastrukturo ključnega 

pomena, inovacije, raziskave ter digitalne 

spretnosti in znanja, da bi se ohranila in 

še povečala konkurenčnost EU ter 

izboljšala kakovost življenja naših 

državljanov; meni, da bi bilo treba 

nameniti večjo podporo čezmejnim 

pobudam, ki so ključnega pomena za 

Evropo, kot so zmogljivosti na področju 

kibernetske varnosti, razvoj in uporaba 

tehnologij umetne inteligence, robotike in 

visokozmogljivega računalništva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  378 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. meni1a, da bi moral instrument za 

povezovanje Evrope za leto 2030 postati 

glavno naložbeno orodje EU, ki ga 

neposredno upravlja Evropska komisija, 

ter da bi moral biti osredotočen na 

čezmejne povezave za trajnostne oblike 

prevoza, vključno s prenovo, vzpostavitvijo 

manjkajočih povezav, intermodalnostjo in 

posodobitvijo infrastrukture, povezane z 

novimi rešitvami za digitalizacijo in 

razogljičenje, na elektroenergetsko 

infrastrukturo, obnovljive vire energije in 

pametna omrežja, da bi se pospešil 

energetski prehod, ter na širokopasovne 

povezave visokih hitrosti v sektorju IKT; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  379 

Younous Omarjee 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. meni, da je treba zagotoviti, da 

položaj sklada EFSI v proračunu in 

političnih prednostnih nalogah Unije 

nima negativnega vpliva na uresničevanje 

ciljev evropske kohezijske politike; meni, 

da morajo biti ukrepi, financirani iz 

sklada EFSI, pogojeni s ciljem 

zmanjšanja razlik v bogastvu po Evropi 

ter s ciljema socialne kohezije in trajnosti; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  380 

José Manuel Fernandes 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72a. poleg tega poudarja pozitiven 

vpliv, ki ga ima sklad EFSI na 

financiranje malih in srednjih podjetij, saj 

trenutno dosega več kot 500 000 malih in 

srednjih podjetij ter podjetij s srednje 

veliko tržno kapitalizacijo po vsej Uniji; 

poudarja, da je bil del za mala in srednja 

podjetja zaradi zelo velikega zanimanja, ki 

je posledica velikega povpraševanja na 

trgu, dodatno okrepljen že v okviru prve 

faze izvajanja programa; 

Or. en 
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Predlog spremembe  381 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 72b. poudarja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir bolje odražati 

politično prednostno obravnavanje 

digitalne preobrazbe evropske družbe in 

gospodarstva ter da bi morali vlagati v 

tehnologije in infrastrukturo ključnega 

pomena ter digitalne spretnosti in znanja, 

da bi ohranili ter še povečali svojo 

konkurenčnost in kakovost življenja ter 

izboljšali družbeno strukturo; meni, da bi 

bilo treba nameniti večjo podporo 

čezmejnim pobudam, ki so ključnega 

pomena za Evropo, zlasti tistim na 

področju razvoja in uporabe najnovejših 

tehnologij, od umetne inteligence do 

visokozmogljivega računalništva, ter 

digitalnih spretnosti in znanj, obenem pa z 

okvirnim programom za raziskovanje še 

naprej močno podpirati raziskave in 

inovacije na področju digitalnih 

tehnologij; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  382 

Inese Vaidere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest ter da spodbuja 
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vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

zapolnjevanje kohezijskih vrzeli; 

ugotavlja, da je za vzpostavitev enotnega 

evropskega prometnega prostora, 

povezanega s sosednjimi državami, 

potrebna obsežna prometna infrastruktura 

in da je treba ta prostor obravnavati kot 

ključno prednostno nalogo z vidika 

konkurenčnosti EU in pa za ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo, tudi 

obrobnih območij; zato meni, da bi bilo 

treba v naslednjem večletnem finančnem 

okviru zagotoviti zadostno financiranje za 

projekte, ki prispevajo zlasti k dokončanju 

jedrnega omrežja TEN-T in njegovih 

koridorjev, ki bi jih bilo treba dodatno 

razširiti; za ekonomsko, socialno in 

teritorialno kohezijo je pomembno 

zagotoviti, da so centri regionalnega 

razvoja povezani z omrežjem TEN-T, saj 

sicer nimajo dostopa do enotnega trga; 
poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; zlasti se bo osredotočal na 

velike čezmejne infrastrukturne projekte, 

na primer železnico Rail Baltic, ki bo še 

izboljšala kohezijo, povezala sever in jug 

Evrope ter zmanjšala odvisnost od Rusije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  383 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 
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podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev; 

poziva Komisijo, naj prouči financiranje 

dejavnosti, ki niso stroškovno učinkovite 

ter škodijo zdravju državljanov in okolju, 

kot je železniška povezava med Torinom 

in Lyonom; poudarja, da je potreben 

posodobljen in učinkovitejši instrument za 

povezovanje Evrope, ki bo zajemal vse 

oblike prometa ter bo osredotočen na 

povezave med njimi in na dokončanje 

omrežja na obrobnih območjih, pri tem pa 

uporabljal skupne standarde; poudarja, da 

je treba dati prednost projektom, ki 

spodbujajo razogljičenje prometnih 

sistemov in njihovo digitalizacijo; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  384 

Jordi Solé, Sven Giegold, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

73. vztraja1a pri2a pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

trajnostni prometni sektor; poudarja, da je 

prometna infrastruktura hrbtenica enotnega 

trga in podlaga za trajnostni razvoj in 
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delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

ustvarjanje delovnih mest; ugotavlja, da je 

za vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, ki 

bi jih bilo treba dodatno razširiti; poudarja, 

da je potreben posodobljen in učinkovitejši 

instrument za povezovanje Evrope, ki bo 

zajemal oblike prometa, ki so v skladu s 

podnebnimi in energetskimi zavezami EU, 
ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; za večjo povezanost in obnovo 

habitatov bi bilo treba vzpostaviti 

vseevropsko omrežje za zeleno 

infrastrukturo (TEN-G), ki bi se med 

drugim financiralo z instrumentom za 

povezovanje Evrope; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

 2a Spremembo predlaga NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  385 

Eider Gardiazabal Rubial, Georgi Pirinski, Alfred Sant 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 
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zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, zlasti v obrobnih in 

manj razvitih regijah potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo za konkurenčnost EU in pa za 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij ter 

otokov; zato meni, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

zagotoviti zadostno financiranje za 

projekte, ki prispevajo zlasti k dokončanju 

jedrnega omrežja TEN-T in njegovih 

koridorjev, ki bi jih bilo treba dodatno 

razširiti; priznava, kako pomemben je v 

zvezi s tem Kohezijski sklad, in vztraja, naj 

bo vključen v novi večletni finančni okvir; 
poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  386 

Anneli Jäätteenmäki, Gesine Meissner, Urmas Paet, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean 

Arthuis, Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 
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podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, ki 

bi jih bilo treba dodatno razširiti; poudarja, 

da je potreben posodobljen in učinkovitejši 

instrument za povezovanje Evrope, ki bo 

zajemal vse oblike prometa, zlasti 

železnico in druge oblike prometa, ki 

prispevajo k zmanjšanju emisij CO2, ter bo 

osredotočen na povezave med njimi in na 

dokončanje omrežja na obrobnih območjih, 

pri tem pa uporabljal skupne standarde; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  387 

Tiemo Wölken 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in da 

je trajnostna infrastruktura podlaga za 

trajnostno rast in ustvarjanje delovnih 

mest; ugotavlja, da je za vzpostavitev 

enotnega evropskega prometnega prostora, 

povezanega s sosednjimi državami, 

potrebna obsežna prometna infrastruktura 

in da je treba ta prostor obravnavati kot 



 

AM\1144763SL.docx 87/150 PE616.896v01-00 

 SL 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

ključno prednostno nalogo z vidika 

konkurenčnosti EU in pa za ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo, tudi 

obrobnih območij; zato meni, da bi bilo 

treba v naslednjem večletnem finančnem 

okviru zagotoviti zadostno financiranje za 

projekte, ki prispevajo zlasti k dokončanju 

jedrnega omrežja TEN-T in njegovih 

koridorjev, ki bi jih bilo treba dodatno 

razširiti; poudarja, da je potreben 

posodobljen in učinkovitejši instrument za 

povezovanje Evrope, ki bo zajemal vse 

oblike prometa ter bo osredotočen na 

povezave med njimi in na dokončanje 

omrežja na obrobnih območjih, pri tem pa 

uporabljal skupne standarde; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  388 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, 

73. vztraja pri pomenu večletnega 

finančnega okvira za sektorje, ki se 

zanašajo na dolgoročne naložbe, na primer 

prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in 

podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za 

vzpostavitev enotnega evropskega 

prometnega prostora, povezanega s 

sosednjimi državami, potrebna obsežna 

prometna infrastruktura in da je treba ta 

prostor obravnavati kot ključno prednostno 

nalogo z vidika konkurenčnosti EU in pa 

za ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, tudi obrobnih območij; zato 

meni, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

zadostno financiranje za projekte, ki 

prispevajo zlasti k dokončanju jedrnega 

omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, ki 
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katere bi bilo treba dodatno razširiti; 

poudarja, da je potreben posodobljen in 

učinkovitejši instrument za povezovanje 

Evrope, ki bo zajemal vse oblike prometa 

ter bo osredotočen na povezave med njimi 

in na dokončanje omrežja na obrobnih 

območjih, pri tem pa uporabljal skupne 

standarde; 

bi jih bilo treba dodatno razširiti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  389 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. poudarja, da je potreben 

posodobljen in učinkovitejši instrument za 

povezovanje Evrope, ki bo zajemal vse 

oblike prometa ter bo osredotočen na 

povezave med njimi in na dokončanje 

omrežja na obrobnih območjih, pri tem pa 

uporabljal skupne standarde; z 

instrumentom za povezovanje Evrope bi se 

morale spodbujati boljše povezave med 

celovitimi omrežji, horizontalne 

prednostne naloge, kot so pomorske 

avtoceste; poudarja, da bi morala 

Komisija pri usklajevanju k sodelovanju 

pritegniti vlagatelje in da bi se morale z 

uvedbo ERTMS povečati koristi v smislu 

interoperabilnosti; meni, da bi bilo treba 

oblikovati posebno proračunsko vrstico za 

turizem, da bo mogoče vzpostaviti 

resnično evropsko turistično politiko; 

poziva k uvedbi pristopa od zgoraj 

navzdol, da se zagotovi učinkovito 

izvajanje projektov v zvezi s plovnostjo 

celinskih plovnih poti; poziva, naj se v 

okviru programa SESAR financirajo 

raziskave dokončne vzpostavitve 

evropskega digitalnega upravljanja 

zračnega prometa; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  390 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. poziva Komisijo, naj odločno 

spodbuja naložbe v razvoj tehnologij 

naslednje generacije in spodbujanje 

njihove uvedbe; evropski strukturni skladi 

ter financiranje širokopasovnih in 

vseevropskih telekomunikacijskih omrežij 

bi morali temeljiti na merilih prihodnosti; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  391 

Giovanni La Via 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 73 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 73a. poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru turizmu 

nameni posebna proračunska vrstica; 

turizem bi moral biti zaradi potrebe po 

rasti in ustvarjanju delovnih mest ena 

naših prednostnih nalog; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  392 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; opozarja na priložnost, 

da telekomunikacijski del instrumenta za 

povezovanje Evrope podpira tudi digitalne 

modele, ki poleg povezljivosti in 

medsebojne izmenjave spodbujajo tudi 

decentralizirano hrambo podatkov; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  393 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

in gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da 

se doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 
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povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope imeti 

na voljo ustrezne vire ter še naprej 

podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in povečanje naložb v 

širokopasovna omrežja visokih hitrosti, 

tako da bi omogočal njihovo dostopnost, 

tudi v odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  394 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se do 

leta 2025 v celoti uporabi spekter, 

nadgradnja stacionarnih in zgoščevanje 

mobilnih omrežij, uvedba omrežja 5G ter 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  395 

Marita Ulvskog 

v imenu Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

in gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da 

se doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; poudarja, da je 

pomembno izboljšati digitalne spretnosti 

in znanja evropskih državljanov in 

delovne sile; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  396 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 

74. poudarja1a, kako pomembno je 

zagotoviti financiranje za dokončanje 
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digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da se 

doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

digitalnega enotnega trga, tako da se v 

celoti uporabi spekter, uvedba omrežja 5G 

in gigabitna povezljivost, pa tudi tako, da 

se doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  397 

Michał Boni, Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 74a. poziva Komisijo, naj v okviru 

priprav naslednjega večletnega 

finančnega okvira za obdobje 2020–2027 

zagotovi, vzdržuje in razvije financiranje 

akcijskega načrta za 5G na ustrezni ravni; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  398 

Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 



 

PE616.896v01-00 94/150 AM\1144763SL.docx 

SL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

75. 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, postavile 

energetsko učinkovitost na prvo mesto, 
izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

energetsko neodvisnost od uvoza virov 

energije ter podpirale nove in inovativne 

energetske ter industrijske tehnologije, ki 

so v skladu z evropskimi dolgoročnimi 

podnebnimi zavezami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  399 

Gérard Deprez, Gerben-Jan Gerbrandy, Louis Michel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, tudi z 

75. 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 
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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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

gorivo gospodarstva, izboljšale 
zanesljivost oskrbe z energijo in energetsko 

neodvisnost od uvoza virov energije ter 

podpirale nove in inovativne energetske 

ter industrijske tehnologije, ki so v skladu 

z evropskimi dolgoročnimi podnebnimi 

zavezami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  400 

Janusz Lewandowski, Jerzy Buzek 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

75. 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 ter povečale 

energetsko učinkovitost, tudi z energetskim 

programom instrumenta za povezovanje 

Evrope; poudarja zlasti pomen 

zagotavljanja celovite podpore, še posebej 

za energetski prehod, prehod v 

gospodarstvo z nizkimi emisijami, 

posodabljanje proizvodnje električne 

energije in omrežij, tehnologije zajemanja, 

shranjevanja in uporabe ogljika ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 



 

PE616.896v01-00 96/150 AM\1144763SL.docx 

SL 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

da regije in države Unije, ki so odvisne od 

premoga, potrebujejo ciljno usmerjeno 

podporo, vključno z zadostnimi sredstvi, 

da bodo lahko učinkovito prispevale k 

strateškemu prehodu na gospodarstvo z 

nizkimi emisijami, ter poziva k 

vzpostavitvi celovitega instrumenta za te 

regije in države, da bi podprli pravičen 

prehod, zlasti z 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, 

prestrukturiranjem energetsko intenzivnih 

industrij, pa tudi obravnavanjem 

družbenega, družbeno-ekonomskega in 

okoljskega učinka; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  401 

John Howarth, Theresa Griffin, Kathleen Van Brempt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, tudi z 

energetskim programom instrumenta za 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost; poziva, 

naj se podpora osredotoči na cilje 
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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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

člena 194(1) PDEU; zato poudarja, da se 

mora podpora plinski infrastrukturi v 

okviru energetskega programa 
instrumenta za povezovanje Evrope 

preusmeriti v naložbe, katerih cilj je 

razogljičenje oskrbe s plinom (bioplin, 

zeleni vodik, sintetični metan, ...); 

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 in omrežij, tehnologije 

zajemanja, shranjevanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  402 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, tudi z 

energetskim programom instrumenta za 

povezovanje Evrope; poudarja zlasti 

pomen zagotavljanja celovite podpore, še 

posebej za regije, ki so intenzivno vezane 

75. meni, da je bistvenega pomena 

zagotoviti učinkovito uporabo energije 

brez njenega zapravljanja in oskrbo z 

energijo, ki temelji na obnovljivih virih 

energije, v Evropi; zato poziva, naj se še 

naprej podpirajo naložbe, ki bodo 

zagotovile večjo energetsko učinkovitost, 

uporabo decentraliziranih obnovljivih 
virov energije, njihovo distribucijo in 

skladiščenje ter zanesljivejšo oskrbo z 

energijo, tudi z energetskim programom 



 

PE616.896v01-00 98/150 AM\1144763SL.docx 

SL 

na ogljik, energetski prehod, prehod v 

nizkoogljično gospodarstvo, posodabljanje 

proizvodnje električne energije in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe 

ogljikovega dioksida ter posodabljanje 

daljinskega ogrevanja; meni, da bi bilo 

treba za podporo preobrazbe energetskega 

sektorja glede na podnebne cilje v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

ustanoviti sklad za energetski prehod, ki bi 

olajšal strukturne spremembe v energetsko 

intenzivnih industrijah in elektrarnah, ki 

ustvarjajo visoke emisije ogljika, ter 

spodbudil nizkoogljične naložbe in 

inovativne rešitve; 

instrumenta za povezovanje Evrope; 

poudarja zlasti pomen zagotavljanja 

celovite podpore, še posebej za regije, ki so 

intenzivno vezane na ogljik, za prehod v 

gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami 

ogljika do leta 2050, posodabljanje 

proizvodnje električne energije, omrežij in 

tehnologij shranjevanja energije ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 

da bi bilo treba za podporo preobrazbe 

energetskega sektorja glede na podnebne 

cilje v naslednjem večletnem finančnem 

okviru ustanoviti tudi ustrezen sklad za 

energetski prehod, ki bi spodbujal naložbe 

na področju energijske učinkovitosti, 

obnovljivih virov energije in inovativnih 

rešitev zlasti s podpiranjem lokalnih 

organov, energetskih zadrug, dejavnih 

odjemalcev energije in podjetij ter olajšal 

strukturne spremembe v energetsko 

intenzivnih industrijah in elektrarnah, ki 

ustvarjajo visoke emisije ogljika; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  403 

Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost ter rabo 

energije iz obnovljivih virov, tudi z 

energetskim programom instrumenta za 

povezovanje Evrope, ki bi moral biti 

osredotočen predvsem na infrastrukturo 

za pridobivanje energije iz obnovljivih 

virov; poudarja zlasti pomen zagotavljanja 

celovite podpore, še posebej za regije, ki so 
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tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

intenzivno vezane na ogljik, energetski 

prehod, prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo, posodabljanje proizvodnje 

električne energije in omrežij, tehnologije 

zajemanja, shranjevanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  404 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 
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energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  405 

Eider Gardiazabal Rubial, Miroslav Poche 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 
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rešitve; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  406 

Tiemo Wölken 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 

ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij 

ter tehnologij uporabe ogljika ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 

da bi bilo treba za podporo preobrazbe 

energetskega sektorja glede na podnebne 

cilje v naslednjem večletnem finančnem 

okviru ustanoviti sklad za energetski 

prehod, ki bi olajšal strukturne spremembe 

v energetsko intenzivnih industrijah in 

elektrarnah, ki ustvarjajo visoke emisije 

ogljika, ter spodbudil nizkoogljične 

naložbe in inovativne rešitve; obenem bi 

bilo treba v skladu s Pariškim 

sporazumom ukiniti subvencioniranje 

infrastrukture za fosilna goriva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  407 

Jordi Solé, Sven Giegold 
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v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 in omrežij, 

tehnologije zajemanja in uporabe ogljika 
ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; 

meni, da bi bilo treba za podporo 

preobrazbe energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

energetski prehod, ki bi olajšal strukturne 

spremembe v energetsko intenzivnih 

industrijah in elektrarnah, ki ustvarjajo 

visoke emisije ogljika, ter spodbudil 

nizkoogljične naložbe in inovativne 

rešitve; 

75. meni1a, da2a 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, 

izboljšale zanesljivost oskrbe z energijo in 

povečale energetsko učinkovitost, 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 brez jedrske 

energije, posodabljanje proizvodnje 

električne energije in pametnih omrežij ter 

posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, 

da bo za podporo preobrazbe energetskega 

sektorja glede na podnebne cilje v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

ustanovljen sklad za energetski prehod, ki 

bo olajšal strukturne spremembe v 

energetsko intenzivnih industrijah in 

elektrarnah, ki ustvarjajo visoke emisije 

ogljika, ter spodbudil nizkoogljične 

naložbe, vendar ne v jedrsko energijo, in 

inovativne rešitve; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

 2a Spremembo delno predlaga NABU – 

Naturschutzbund Deutschland e.V. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  408 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 



 

AM\1144763SL.docx 103/150 PE616.896v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75a. meni, da se evropski otoki, najbolj 

oddaljene regije ter čezmorske države in 

ozemlja spoprijemajo z enakimi izzivi 

podnebnih sprememb kot nekatere 

najmanj razvite države ali majhne otoške 

države v razvoju, pri čemer so slednje 

deležne mehanizma za financiranje 

prilagajanja podnebnim spremembam 

prek globalnega zavezništva o podnebnih 

spremembah; meni, da je zato treba 

vzpostaviti evropski sklad za prilagajanje 

evropskih otokov, najbolj oddaljenih regij 

ter čezmorskih držav in ozemelj izzivom 

podnebnih sprememb ter s tem na 

navedenih ozemljih omejiti škodljive 

učinke podnebnih sprememb; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  409 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75a. poudarja, da je za uresničenje 

ambicioznih ciljev, ki si jih je EU 

postavila za leto 2030, potreben 

vseevropski naložbeni načrt za energetsko 

učinkovitost; je prepričan, da bi tak 

naložbeni program zelo pozitivno vplival 

na ustvarjanje delovnih mest, cenovno 

dostopnost stanovanj in boj proti 

energijski revščini; zato je prepričan, da 

bi moral naslednji večletni finančni načrt 

vsebovati viden in dostopen vseevropski 

program naložb v energetsko učinkovitost, 

s katerim bi lokalni javni organi lahko 

dobili upravno in finančno pomoč za 

izvajanje načrtov za energetsko 

učinkovitost v stanovanjskem in stavbnem 

sektorju; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  410 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75a. znova poudarja, da v naslednjem 

večletnem finančnem okviru finančni 

instrumenti ne morejo nadomestiti 

nepovratnih sredstev pri financiranju 

energijske učinkovitosti, energije iz 

obnovljivih virov ter večinoma javno 

vodenih projektov za raziskave in razvoj, 

saj lahko samo nepovratna sredstva 

zagotovijo maksimalne rezultate na terenu 

in široko udeležbo akterjev, kot so 

akademski svet, lokalni organi, mala in 

srednja podjetja ter organizacije civilne 

družbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  411 

Eider Gardiazabal Rubial, Theresa Griffin, John Howarth 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 75b. meni, da bi bilo treba za podporo 

prehoda energetskega sektorja glede na 

podnebne cilje v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ustanoviti sklad za 

pravičen prehod, ki bi podprl delavce in 

skupnosti, na katere bi ta prehod v 

trajnostno nizkoogljično gospodarstvo 

negativno vplival; v zvezi s tem poziva 

Komisijo, naj na ravni Unije vzpostavi 

platformo za financiranje te pobude, pri 

čemer naj upošteva sedanje izkušnje in 
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zagotovi ustrezna dodatna sredstva za 

zadostitev potreb v prizadetih območjih; 

poleg tega poudarja, da bi moral biti ta 

sklad osredotočen na ustvarjanje 

dostojnih in trajnostnih delovnih mest, 

preusposabljanje ter nove spretnosti in 

znanja na področju čistih procesov in 

tehnologij ter na izboljšanje shem 

socialne zaščite, vključno z aktivnimi 

politikami trga dela; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  412 

Paul Rübig 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; opozarja na pomemben 

prispevek Agencije za evropski GNSS 

(GSA) h krepitvi konkurenčnosti in 

tehnoloških inovacij; poudarja potrebo po 

zadostnem financiranju GSA v 

naslednjem večletnem finančnem okviru, 

da bi zagotovili nemoteno delovanje 

programov evropskega GNSS z ustrezno 

varnostjo in da so v celoti izkoriščeni; 
meni, da bi morali finančna sredstva za te 

velike projekte zagotoviti v proračunu EU, 

vendar jih hkrati namensko vezati, da bi 

tako zajamčili, da morebitne prekoračitve 

stroškov ne bi ogrozile teh sredstev in 

uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 

kot je veljalo že v prejšnjem večletnem 

finančnem okviru; v zvezi s tem opozarja, 

da je najvišji znesek za te projekte trenutno 
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določen z uredbo o večletnem finančnem 

okviru, in poziva, naj se v novo uredbo 

vključijo podobne določbe; 

Or. de 

Predlog spremembe  413 

Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; ugotavlja, da bo po trenutnem 

načrtu za projekt ITER v letih 2021–2027 

potreben prispevek Unije v višini 

6,07 milijarde EUR, v primerjavi z 

2,99 milijarde EUR v letih 2014–2020; 

pričakuje, da bodo za te dodatne potrebe 

zagotovljena dodatna sredstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  414 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu 



 

AM\1144763SL.docx 107/150 PE616.896v01-00 

 SL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo), 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus) in prihodnje vladne 

satelitske komunikacije (GOVSATCOM), 

za konkurenčnost EU v prihodnosti; meni, 

da bi morali finančna sredstva za te velike 

projekte zagotoviti v proračunu EU, vendar 

jih hkrati namensko vezati, da bi tako 

zajamčili, da morebitne prekoračitve 

stroškov ne bi ogrozile teh sredstev in 

uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 

kot je veljalo že v prejšnjem večletnem 

finančnem okviru; v zvezi s tem opozarja, 

da je najvišji znesek za te projekte trenutno 

določen z uredbo o večletnem finančnem 

okviru, in poziva, naj se v novo uredbo 

vključijo podobne določbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  415 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, in sicer 

mednarodnega termonuklearnega 

poskusnega reaktorja (ITER), evropske 

geostacionarne navigacijske storitve 

(EGNOS), globalnega satelitskega 

navigacijskega sistema (Galileo) in 

programa za spremljanje Zemlje 
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prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

(Copernicus), za konkurenčnost, varnost in 

politično moč EU v prihodnosti; poudarja, 

da je treba finančna sredstva za te velike 

projekte zagotoviti v proračunu EU, vendar 

jih hkrati namensko vezati, da bi tako 

zajamčili, da morebitne prekoračitve 

stroškov ne bi ogrozile teh sredstev in 

uspešnega izvajanja drugih politik Unije, 

kot je bilo v nekaterih posameznih 

primerih ponazorjeno že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  416 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so evropska 

geostacionarna navigacijska storitev 

(EGNOS), globalni satelitski navigacijski 

sistem (Galileo) in program za spremljanje 

Zemlje (Copernicus), za konkurenčnost EU 

v prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 
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določbe; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  417 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poudarja strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so 

mednarodni termonuklearni poskusni 

reaktor (ITER), evropska geostacionarna 

navigacijska storitev (EGNOS), globalni 

satelitski navigacijski sistem (Galileo) in 

program za spremljanje Zemlje 

(Copernicus), za konkurenčnost EU v 

prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

76. poudarja1a strateški pomen velikih 

infrastrukturnih projektov, kot so evropska 

geostacionarna navigacijska storitev 

(EGNOS), globalni satelitski navigacijski 

sistem (Galileo) in program za spremljanje 

Zemlje (Copernicus), za konkurenčnost EU 

v prihodnosti; meni, da bi morali finančna 

sredstva za te velike projekte zagotoviti v 

proračunu EU, vendar jih hkrati namensko 

vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne 

prekoračitve stroškov ne bi ogrozile teh 

sredstev in uspešnega izvajanja drugih 

politik Unije, kot je veljalo že v prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem 

opozarja, da je najvišji znesek za te 

projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj 

se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

 __________________ 

 1a Odstavek se vstavi pod poglavje 

„Vlaganje v prihodnost“. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  418 

Marco Valli, David Borrelli, Dario Tamburrano 
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Predlog resolucije 

Odstavek 76 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 76a. poudarja, da neobstoj predvidenih 

kratko- in srednjeročnih konkretnih 

rezultatov v zvezi z reaktorjem ITER ob 

zelo visokih in naraščajočih stroških ne 

upravičuje dodatnih odobritev (razen že 

sprejetih), ki bi jih bilo namesto tega treba 

preusmeriti na tehnologije, zlasti na 

področju razpršene proizvodnje in 

shranjevanja, ki lahko takoj prispevajo k 

boju proti podnebnim spremembam in 

izpolnjevanju zaveze iz Pariškega 

sporazuma; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  419 

Tamás Deutsch 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Skupna kmetijska politika in ribiška 

politika 

Or. en 

 

Predlog spremembe  420 

Ivana Maletić 

 

Predlog resolucije 

Podnaslov 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Trajnostni razvoj, ohranjanje in 

upravljanje naravnih virov 

Or. en 
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Predlog spremembe  421 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po 

razvoju okolju prijaznih praks kmetovanja 

in spopadanju s podnebnimi 

spremembami; 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; 

77. trdi, da bi bilo treba cilje skupne 

kmetijske politike korenito spremeniti, da 

bi odražali družbene zahteve ter omejene 

zmogljivosti našega okolja in virov na 

planetu ter upoštevali podnebne 

spremembe, izumiranje vrst in propadanje 

ekosistemov ter izčrpavanje, ki vpliva na 

vse nas; meni, da bi se morala skupna 

kmetijska politika uporabiti za oživitev 

lokalnih gospodarstev, da bi dobili cvetoče 

podeželske skupnosti, morala bi se 

osredotočati na zdravo prehrano in 

ekološko kmetovanje ter podpirati 

avtonomijo kmetov in njihovo vlogo pri 

prehodu; 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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  422 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 
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Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

priznava vlogo trajnostnega kmetijstva in 

gozdarstva kot ključnih komponent dela 

EU pri obravnavanju podnebnih 

sprememb, izgube biotske raznovrstnosti 

ter širjenju okoljske trajnosti; opozarja, 

da bi se morala v naslednjem večletnem 

finančnem okviru skupna kmetijska 

politika za obdobje po letu 2020 

preoblikovati v pravično, uspešno in 

učinkovito kmetijsko politiko, katere 

osrednji cilj bi bil olajšanje prehoda na 

trajnostne prehranske in kmetijske 

sisteme v Evropi, ter poudarja, da je treba 

zagotoviti zadostno financiranje za 

uresničitev ciljev; 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, 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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  423 

Răzvan Popa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 
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dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

poudarja, da bi morala biti skupna 

kmetijska politika pripravljena na 

prihodnje izzive, saj predstavlja enega 

ključnih temeljev EU, ter meni, da bi 

morala posodobljena in poenostavljena 

dvostebrna skupna kmetijska politika za 

obdobje po letu 2020 uravnoteženo 

zagotavljati hrano potrošnikom po 

zmernih cenah in prispevati k trajnosti 

podeželja, ne da bi revidiranje skupne 

kmetijske politike ogrozilo njeno samo 

bistvo; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  424 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da se je povečala 

potreba po neposredni povezavi kmetijskih 

plačil z zagotavljanjem javnih dobrin, kot 
so voda, biotska raznovrstnost in varstvo 

podnebja, pa tudi živinoreja v skladu z 

načeli dobrobiti živali; poudarja, da so se 

potrebe po hrani povečale, tako kot potrebi 

po razvoju okolju prijaznih praks 

kmetovanja in spopadanju s podnebnimi 
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spremembami; 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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  425 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost Unije, ohranjanje in razvoj 

podeželskih območij, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje 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 sodelovanju pri spopadanju 

s podnebnimi spremembami; poudarja, da 

je skupna kmetijska politika ena od najbolj 

integriranih evropskih politik ter da se 

financira pretežno na ravni EU in torej 

nadomešča porabo na ravni držav; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  426 

Jean-Paul Denanot, Paul Brannen, Eric Andrieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 
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neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja potrebo po skupni 

kmetijski politiki, ki bo podpirala varnost 

prihodkov kmetov, okolje, podnebje in 

zdravje; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  427 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Gérard Deprez, 

Urmas Paet, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja potrebo po zagotovitvi 

kmetijske proizvodnje v vseh delih EU, 

tudi na območjih z naravnimi omejitvami; 

poudarja, da so se potrebe po hrani 

povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

Or. en 
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Predlog spremembe  428 

Eider Gardiazabal Rubial, Alfred Sant, Maria Noichl 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva in okoljskih virov, trajnostni 

razvoj in zagotavljanje kakovostnih ter 

cenovno dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; dodaja, 

da bi bilo treba uvesti prednostno 

obravnavo malih kmetov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  429 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami, 
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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; 

tako da državljani EU razumejo, zakaj so 

kmetijska plačila potrebna; 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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  430 

Tiemo Wölken 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; zato je 

prepričan, da se mora politika, da bi bila 

kos tem izzivom, razviti in postati prava 

politika rabe zemljišč, ki zajema prehrano 

in kmetovanje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  431 

Inese Vaidere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 
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neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva in zaposlitev, trajnostni razvoj 

ter zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

poudarja, da je skupna kmetijska politika 

ena od najuspešneje integriranih politik ter 

da se financira pretežno na ravni EU in 

torej nadomešča porabo na ravni držav; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  432 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih, zdravih, 

trajnostnih in cenovno dostopnih živilskih 

proizvodov za Evropejce; poudarja, da so 

se potrebe po hrani povečale, tako kot 

potrebi po razvoju okolju prijaznih praks 

kmetovanja in spopadanju s podnebnimi 

spremembami; 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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  433 

Christofer Fjellner, Gunnar Hökmark 
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Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da skupna kmetijska 

politika prispeva k prehranski varnosti, 

ohranjanju podeželskega prebivalstva, 

trajnostnemu razvoju in zagotavljanju 
kakovostnih in cenovno dostopnih živilskih 

proizvodov za Evropejce; poudarja, da so 

se potrebe po hrani povečale, tako kot 

potrebi po razvoju okolju prijaznih praks 

kmetovanja in spopadanju s podnebnimi 

spremembami; 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; 

Or. sv 

Predlog spremembe  434 

Bernd Kölmel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

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; 

77. potrjuje, da je skupna kmetijska 

politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega 

prebivalstva, trajnostni razvoj in 

zagotavljanje kakovostnih in cenovno 

dostopnih živilskih proizvodov za 

Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani povečale, tako kot potrebi po razvoju 

okolju prijaznih praks kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

vendar pa meni, da bi se veliko ukrepov 

skupne kmetijske politike lahko bolje 

izvajalo na nacionalni ravni, ter dvomi v 

njihovo evropsko dodano vrednost; 

Or. en 
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Predlog spremembe  435 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 77a. želi spomniti na svoje pripombe1a o 

netrajnostni strukturi odhodkov skupne 

kmetijske politike: 44,7 % vseh kmetij 

Unije je imelo dohodek nižji od 4000 EUR 

letno, leta 2016 pa je zgornjih 10 % 

upravičencev do neposredne podpore v 

okviru skupne kmetijske politike v 

povprečju prejelo približno 60 % plačil1b; 

poudarja, da večje kmetije v času 

nestanovitnosti ali krize ne potrebujejo 

nujno enake stopnje podpore za 

stabilizacijo kmetijskih dohodkov kot 

manjše kmetije, saj pogosto izkoristijo 

morebitne ekonomije obsega, ki jih lahko 

naredijo bolj odporne; meni, da bi sheme 

financiranja v okviru skupne kmetijske 

politike lahko bile bolj osredotočene na 

kmete, za katere veljajo posebne omejitve: 

tiste z malimi kmetijami, zlasti z manj kot 

15 ha zemljišč, ter tiste na okoljsko in 

geografsko težavnih območjih in redko 

poseljenih regijah; za kmetije z več kot 

100 ha zemljišč bi se morala plačila 

postopno zniževati; 

 __________________ 

 1a Glej odstavek 207 resolucije 

Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 

2017 s pripombami, ki so del sklepov o 

razrešnici glede izvrševanja splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2015, oddelek III – Komisija in 

izvajalske agencije (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0143). 

 1b Glej dokument „Indicative figures on 

the distribution of aid, by size-class of aid, 

received in the context of direct aid paid 

to the producers according to Council 

Regulation (EC) No 1307/2013 (financial 

year 2016)“ (Okvirni zneski pomoči po 

razredih velikosti pomoči, ki so jo v sklopu 
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neposredne pomoči prejeli proizvajalci v 

skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1307/2013 

(finančno leto 2016)). 

Or. en 

 

Predlog spremembe  436 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 77a. želi spomniti na svoje pripombe1a o 

netrajnostni strukturi odhodkov skupne 

kmetijske politike: 44,7 % vseh kmetij 

Unije je imelo dohodek nižji od 4000 EUR 

letno, 80 % upravičencev do neposredne 

podpore je v okviru skupne kmetijske 

politike v povprečju prejelo približno 20 % 

plačil; poudarja, da večje kmetije v času 

nestanovitnosti ali krize ne potrebujejo 

nujno enake stopnje podpore za 

stabilizacijo kmetijskih dohodkov kot 

manjše kmetije, saj pogosto izkoristijo 

morebitne ekonomije obsega, ki jih lahko 

naredijo bolj odporne; meni, da bi sheme 

financiranja v okviru skupne kmetijske 

politike lahko bile bolj osredotočene na 

kmete, za katere veljajo posebne omejitve: 

tiste z malimi kmetijami ter tiste na 

okoljsko in geografsko težavnih območjih 

in redko poseljenih regijah; 

 __________________ 

 1a Glej odstavek 207 resolucije 

Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 

2017 s pripombami, ki so del sklepov o 

razrešnici glede izvrševanja splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2015, oddelek III – Komisija in 

izvajalske agencije (Sprejeta besedila, 

P8_TA(2017)0143). 

Or. en 
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Predlog spremembe  437 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 77b. poziva Komisijo, naj, ko bo 

preučevala poenostavitev in posodobitev 

skupne kmetijske politike, oceni, ali bi 

drugače zasnovana politika oziroma 

drugačen način razporejanja neposrednih 

plačil utegnil privesti do boljše usmeritve 

javnih sredstev v kmetijsko-okoljske cilje 

in cilje v zvezi s podnebnimi ukrepi; hkrati 

pa poudarja, da je treba zagotoviti 

finančno nadomestilo za kritje stroškov 

vzdrževanja visokih standardov pri 

proizvodnji hrane ter visokih proizvodnih 

stroškov, povezanih s težkimi podnebnimi 

razmerami na nekaterih geografskih 

območjih, saj se kmetje v Evropi pogosto 

soočajo s svetovno konkurenco; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  438 

Bernd Kölmel 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, da je treba povečati 

78. pričakuje, da se bodo skupna 

sredstva za skupno kmetijsko politiko v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

zmanjšala za do 30 % v primerjavi s 

sedanjo ravnjo; pozdravlja pobude za 

ponovno nacionalizacijo in sofinanciranje 

skupne kmetijske politike v delih, za 

katere ni mogoče dokazati dodane 

vrednosti; 
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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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  439 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. poudarja, da 30 % subvencij 

skupne kmetijske politike dobi 1 % 

kmetov, ki prejema več kot 50 000 EUR 

na upravičenca letno; zato predlaga, da se 

neposredna plačila omeji na največ 

50 000 EUR na upravičenca letno; 

vztraja, da bi se morali ti prihranki 

znotraj proračuna za skupno kmetijsko 

politiko delno prerazporediti na pošten in 

trajnosten način, večinoma novim in 

manjšim kmetom, ekološkemu 

kmetovanju ...; vztraja, da bi taka omejitev 

vplivala na samo 1 % kmetov v EU; v 

zvezi s tem nasprotuje vsakršni ponovni 

nacionalizaciji in sofinanciranju s strani 

držav; zato ugotavlja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko 

nekoliko zmanjšati na pošten in trajnosten 

način; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  440 

Alain Lamassoure, Michel Dantin 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. poziva, naj skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostane nespremenjen, saj 

imajo jasno dodano vrednost na ravni EU 

in krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 

članicami in ustvarjajo primarno raven 

dohodkov za kmete, nepogrešljivo za 

sposobnost preživetja kmetij; v zvezi s tem 

nasprotuje vsakršni ponovni nacionalizaciji 

skupne kmetijske politike in vsem oblikam 

državnega sofinanciranja neposrednih 

plačil; poudarja, da je treba reformirati 

rezervo za krize v kmetijstvu z vzpostavijo 

sklada za krize v kmetijstvu, za 

upravljanje katerega ne bi veljalo načelo 

enoletnosti, kar bi omogočilo prenos 

sredstev v prihodnje leto in s tem 

učinkovite odzive na različne ciklične 

krize, ki vplivajo na občutljive kmetijske 

sektorje; meni, da je bistveno podpirati 

razvoj instrumentov za upravljanje kriz, 

tveganj in organizacije v tem sektorju, ki 

bodo lahko blažili nestanovitnost cen; 

poziva k povečanju financiranja za 

programe posebnih možnosti za najbolj 

oddaljene regije zaradi njihove 

oddaljenosti in otoške lege (programi 

POSEI); zato ugotavlja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko vsaj 

ohraniti na sedanji ravni za EU-27; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  441 

Tiemo Wölken 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. nasprotuje vsakršni ponovni 

nacionalizaciji prihodnje politike rabe 

zemljišč; poudarja, da je treba 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); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  442 

Răzvan Popa 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo jasno dodano vrednost na ravni 

EU in krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo jasno dodano vrednost na ravni 

EU in krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 
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članicami; v zvezi s tem nasprotuje 

vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

sofinanciranju s strani držav; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

članicami; v zvezi s tem nasprotuje 

vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

sofinanciranju s strani držav; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; poudarja, da je nujna 

konvergenca neposrednih plačil, da bi se 

dosegel pošten enotni trg na področju 

kmetijstva; ukrepi za doseganje 

konvergence in neomejena neposredna 

plačila so ključna načela za uresničenje 

cilja enakih konkurenčnih pogojev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  443 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Hannu Takkula, Pavel Telička, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; ob 

upoštevanju, kako pomembno je ohraniti 

različne ukrepe, vključno s prostovoljno 

vezano podporo, ki je državam članicam 

na voljo za ohranjanje proizvodnih 

sektorjev, ki so bistveni za ranljiva 
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posebnih možnosti za najbolj oddaljene 

regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške 

lege (programi POSEI); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

območja, ne da bi pri tem prišlo do 

popačenja na notranjem trgu, poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  444 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg, Czesław Adam Siekierski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poleg tega 

opozarja, da je izravnava ravni 

neposrednih plačil med državami 

članicami bistvena za zagotavljanje 

enakih konkurenčnih pogojev na enotnem 

trgu EU; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 
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bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. pl 

Predlog spremembe  445 

José Manuel Fernandes, Marian-Jean Marinescu, Sofia Ribeiro 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, 

da je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. poudarja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko 

vsaj ohraniti na sedanji ravni za EU-27 v 

tekočih cenah, kar bi vključevalo tako 

skupni znesek neposrednih plačil kot 

sredstva za razvoj podeželja; poudarja, da 

neposredna plačila ustvarjajo jasno 

dodano vrednost na ravni EU in krepijo 

enotni trg, saj preprečujejo izkrivljanje 

konkurence med državami članicami; v 

zvezi z neposrednimi plačili nasprotuje 

vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

sofinanciranju s strani držav; poudarja, da 

je treba 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 vzpostavi potrebni finančni in pravni 

okvir za verigo oskrbe s hrano, da bi 

zajezila nepoštene trgovinske prakse; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  446 

Petri Sarvamaa, Ingeborg Gräßle 
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Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. v zvezi z neposrednimi plačili ima 

pomisleke glede vsakršne ponovne 

nacionalizacije in sofinanciranja s strani 

držav; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

moral imeti v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko dovolj sredstev, da bi 

zadostil resničnim potrebam evropskega 

kmetijstva; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  447 

John Howarth, Paul Brannen 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 
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je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27, pod pogojem, da se za bolj 

učinkovito obravnavo kmetijskih, 

podeželskih in okoljskih vprašanj ter 

izpolnjevanje obveznosti v sektorju 

pregleda podlaga za plačila v okviru 

skupne kmetijske politike; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  448 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); poudarja, da bi 

moral imeti javni denar za javne dobrine, 

zagotovljene s kmetijstvom, v naslednjem 
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kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 
večletnem finančnem okviru osrednjo 

vlogo; zato ugotavlja, da bi bilo treba v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

proračun za skupno kmetijsko politiko vsaj 

ohraniti na sedanji ravni za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  449 

Inese Vaidere 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo jasno dodano vrednost na ravni 

EU, z zaključitvijo postopka konvergence 

neposrednih plačil v okviru skupne 

kmetijske politike v naslednjem večletnem 

finančnem okviru pa bi se okrepil enotni 

trg in s tem preprečilo izkrivljanje 

konkurence med državami članicami; v 

zvezi s tem nasprotuje vsakršni ponovni 

nacionalizaciji in sofinanciranju s strani 

držav; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. en 
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Predlog spremembe  450 

Ingeborg Gräßle 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); 

Or. en 

 

Predlog spremembe  451 

Eider Gardiazabal Rubial, Maria Noichl 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo jasno dodano vrednost na ravni 

EU in krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 

članicami; v zvezi s tem nasprotuje 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo jasno dodano vrednost na ravni 

EU in krepijo enotni trg, saj preprečujejo 

izkrivljanje konkurence med državami 

članicami; v zvezi s tem nasprotuje 
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vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

sofinanciranju s strani držav; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

vsakršni ponovni nacionalizaciji in 

podaljšanju sofinanciranja s strani držav; 

poudarja, da je za nove izzive potrebna 

trdna finančna podlaga; poudarja, da je 
treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  452 

Gérard Deprez, Jean Arthuis, Urmas Paet, Louis Michel, Nils Torvalds, Pavel Telička, 

Jan Huitema, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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 popolni nacionalizaciji; 

poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru na podlagi analize 

potreb in ob upoštevanju ocene izvajanja 
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kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

politike proračunu za skupno kmetijsko 

politiko zagotoviti ustrezno financiranje 

za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  453 

Maria Noichl, Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem 

večletnem finančnem okviru ostal 

nespremenjen, saj 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; poudarja, 

da je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

plačil v okviru skupne kmetijske politike v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

ostal nespremenjen, saj 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; poudarja, da je treba 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); zato ugotavlja, da bi 

bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  454 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

ustvarjajo 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; poudarja, da 

je treba 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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  455 

Nicola Caputo 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba povečati financiranje v skladu z 

odzivi na različne ciklične krize v 

občutljivih sektorjih, vzpostaviti nove 

78. pričakuje, da bo skupni znesek 

neposrednih plačil v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ostal nespremenjen, saj 

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; poudarja, da 

je treba povečati financiranje v skladu z 

odzivi na različne ciklične krize v 

občutljivih sektorjih, vzpostaviti nove 



 

PE616.896v01-00 136/150 AM\1144763SL.docx 

SL 

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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko vsaj ohraniti na sedanji 

ravni za EU-27; 

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); zato ugotavlja, da 

bi bilo treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko povečati za EU-27; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  456 

Nicola Caputo, Kathleen Van Brempt 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 78a. meni, da bi morala biti v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

zagotovljena zadostna finančna sredstva 

za ustavitev izgube biotske raznovrstnosti 

z okrepitvijo programa LIFE in 

zagotovitvijo postavke financiranja za 

vseevropsko omrežje Natura 2000 (TEN-

N); poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo 

v prihodnje finančne instrumente za 

kmetijstvo, razvoj podeželja in regionalni 

razvoj vključena namenska sredstva za 

biotsko raznovrstnost in upravljanje 

omrežja Natura 2000, s katerimi bi skupaj 

razpolagali nacionalni in lokalni okoljski 

organi; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  457 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 a (novo) 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

 78a. meni, da bi moral prihodnji 

večletni finančni okvir vključevati 

zadostna finančna sredstva za 

preprečevanje izgubljanja biotske 

raznovrstnosti s krepitvijo programa 

LIFE ter vzpostavitvijo proračunske 

vrstice za zeleno infrastrukturo in 

instrumenta za financiranje biotske 

raznovrstnosti, med drugim za upravljanje 

omrežja Natura 2000; 

Or. fr 

 

Predlog spremembe  458 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 78a. poudarja, da ima konvergenca 

neposrednih plačil med državami 

članicami ključno vlogo pri zagotavljanju 

enakih konkurenčnih pogojev na enotnem 

evropskem trgu, enaki obravnavi 

državljanov EU ter izvajanju ciljev 

Pogodb na področju ekonomske in 

socialne kohezije; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  459 

Janusz Lewandowski, Czesław Adam Siekierski, Jarosław Kalinowski 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 78 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 78b. poudarja, da se številna podeželska 

območja v EU soočajo z resnimi težavami, 
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kot so nizka stopnja zaposlenosti, 

nerazvitost tehnične in socialne 

infrastrukture, pomanjkanje ali nizka 

raven osnovnih storitev, zaradi katerih 

doživljajo hitro upadanje števila 

prebivalcev; zato poudarja, da je potrebna 

večja podpora teh območij, pri merilih za 

dodeljevanje sredstev pa naj se tudi v 

prihodnje upoštevajo razlike v stopnji 

razvoja podeželja med državami 

članicami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  460 

Younous Omarjee, Marie-Pierre Vieu 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen morskega okolja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; poudarja, da 

mora EU doseči dobro okoljsko stanje 

svojih morij, kot je določeno v okvirni 

direktivi o morski strategiji, med drugim s 

skupno ribiško politiko in integrirano 

pomorsko politiko; v zvezi s tem poudarja, 

da je treba za izvajanje ciljev okvirne 

direktive o morski strategiji ohraniti 

trajnosten, poseben, konkreten, samostojen 

in dostopen sklad za oceane; poziva, naj se 

raven finančnih odobritev za Evropski 

sklad za pomorstvo in ribištvo v sedanjem 

večletnem finančnem okviru ohrani, da bi 

se v EU začel izvajati trajnosten in zgleden 

ribolov; ugotavlja, da bi drugi finančni 

instrumenti, ki bi dopolnjevali nepovratno 

pomoč, lahko nudili dopolnilne možnosti 

financiranja; 

Or. fr 
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Predlog spremembe  461 

Jordi Solé 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; poudarja, da skupna ribiška 

politika pomeni izredno pomemben sklad 

za spodbujanje preobrazbe ribištva v 

okoljsko trajnostno dejavnost, ki bo 

ohranjala bogate količine rib in 

omogočala dobičkonosno ribištvo, ki ne 

bo več potrebovalo finančne pomoči; 

meni, da je potrebno nadaljevati s 

preoblikovanjem usmeritve sklada iz 

neposrednega subvencioniranja flote v 

financiranje ukrepov za zmanjšanje 

okoljskega vpliva ribištva, preskrbo z 

varno in zdravo hrano ter zagotavljanje 

zadostnih sredstev za znanstvene 

raziskave in nadzor ribištva; 

Or. en 
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Predlog spremembe  462 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja ter 

modrega gospodarstva in rasti ter njihov 

prispevek k prehranski neodvisnosti EU; 

poudarja, da je skupna ribiška politika v 

izključni pristojnosti EU, obenem pa 

spodbuja regionalizacijo tega sektorja, 

zlasti v zvezi z načrti za upravljanje 

staležev rib; v zvezi s tem poudarja, da je 

treba za izvajanje te politike ohraniti 

poseben, konkreten in samostojen sklad za 

ribištvo, ki je dostopen tudi malim 

priobalnim ribičem; poziva, naj se raven 

finančnih odobritev za ribiški sektor v 

sedanjem večletnem finančnem okviru vsaj 

ohrani, naj so postopki financiranja 

enostavnejši in hitrejši ter naj se po potrebi 

povečajo finančne odobritve za pomorske 

zadeve; 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; 

Or. it 

 

Predlog spremembe  463 

José Manuel Fernandes, Sofia Ribeiro, Cláudia Monteiro de Aguiar, Gabriel Mato, 

Maurice Ponga 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 
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modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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 (POSEI za ribištvo), 

saj ima ta program velik pomen za najbolj 

oddaljene regije Evrope; poziva, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  464 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

prehranski neodvisnosti EU; 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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 

79. poudarja družbeno-ekonomski in 

okoljski pomen ribiškega sektorja in 

modrega gospodarstva ter njun prispevek k 

trajnostni prehranski neodvisnosti EU; 

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, naj se 

raven finančnih odobritev za ribiški sektor 

v sedanjem večletnem finančnem okviru 

vsaj ohrani ter naj se po potrebi povečajo 
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finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

finančne odobritve za pomorske zadeve; 

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; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  465 

Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 79a. poudarja, da bi morala biti 

osrednja načela nove skupne ribiške 

politike družbeno-ekonomski cilji in 

povečana regionalizacija brez poseganja v 

okoljsko trajnost; to naj vključuje 

razširitev področja uporabe Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, lažji 

dostop do financiranja, poenostavitev 

postopkov glede vlog za mehanizme 

financiranja in ustrezne programe, zlasti 

za lokalne akcijske skupine za ribištvo in 

zadruge, in sicer v okviru operativnih 

programov držav članic za zmanjšanje 

upravnih bremen in povezanih stroškov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  466 

Jordi Solé, Heidi Hautala 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in 

zunanjih zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

80. poudarja, da je LIFE+ eden od 

ključnih programov za prispevanje k 

prehodu na nizkoogljično gospodarstvo, ki 

bo učinkovito uporabljalo vire in bo 

odporno na podnebne spremembe, k 

varovanju in izboljševanju kakovosti 

okolja in k ustavitvi in obrnitvi trenda 

izgube biotske raznovrstnosti, vključno s 

podporo za mrežo Natura 2000 in za boj 

proti propadanju ekosistemov; poziva, naj 

se proračun za program LIFE+ potroji in 

naj se programu nameni vsaj 1 % 

proračuna Unije; poleg tega prosi, naj se 

za izvajanje Pariškega sporazuma, agende 

za trajnostni razvoj do leta 2030 in ciljev 

Konvencije o biološki raznovrstnosti 
zagotovijo primerna finančna sredstva ter 

naj bo prihodnja poraba EU dosledno 

osredotočena na podnebje in okolje; 

opominja, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir Uniji olajšati izpolnjevanje 

okvirnih podnebnih in energetskih ciljev za 

obdobje do leta 2030; poudarja, da EU ne 

bi smela financirati projektov in naložb, ki 

bi lahko škodovali uresničevanju teh ciljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  467 

Anneli Jäätteenmäki, Ulrike Müller, Gérard Deprez, Nedžmi Ali (Nedzhmi Ali), Jean 

Arthuis, Fredrick Federley 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in 

zunanjih zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

80. poudarja potrebo po ustreznih 

finančnih sredstvih za zagotovitev, da bo 
EU lahko izpolnila svoje mednarodne 

obveznosti v okviru Pariškega sporazuma 

in cilje OZN glede trajnostnega razvoja, 

pa tudi svoje notranje in zunanje zaveze in 

cilje glede biotske raznovrstnosti; 
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poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

poudarja, da je pomembno ohraniti in 

okrepiti vodilno vlogo EU v boju proti 

podnebnim spremembam; opominja, da bi 

moral naslednji večletni finančni okvir 

Uniji olajšati izpolnjevanje okvirnih 

podnebnih in energetskih ciljev za obdobje 

do leta 2030; poudarja, da EU ne bi smela 

financirati projektov in naložb, ki bi lahko 

škodovali uresničevanju teh ciljev; poziva, 

naj bo prihodnja poraba EU dosledno 

osredotočena na podnebje; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  468 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU v 

boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

80. poudarja pomen ohranjanja, 

varstva in izboljšanja kakovosti okolja; 

poudarja vodilno vlogo EU v boju proti 

podnebnim spremembam ter uresničevanje 

njenih notranjih in zunanjih zavez in ciljev 

glede biotske raznovrstnosti; meni, da je za 

doseganje mednarodnih zavez Evropske 

unije, zlasti tistih iz Agende 2030, 
Pariškega sporazuma in Konvencije o 

biološki raznovrstnosti, nujno stabilno in 

ustrezno financiranje; priznava, da so za 

uresničevanje teh ciljev potrebna nova 

orodja financiranja in različni pristopi k 

sedanji naložbeni politiki, kot je postopna 

odprava okolju škodljivih subvencij in 

projektov z visokimi emisijami; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  469 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; posebej poziva, 

naj se nadaljuje in okrepi ustrezno 

financiranje programov ohranjanja 

narave, biotske raznovrstnosti in varstva 

okolja, kot je LIFE+; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  470 

Miroslav Poche, Pavel Poc 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030 
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poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

ter prispevati k prehodu v nizkoogljično 

gospodarstvo do leta 2050; poudarja, da 

EU ne bi smela financirati projektov in 

naložb, ki bi lahko škodovali uresničevanju 

teh ciljev; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  471 

Marco Valli 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev; 

80. poudarja pomen vodilne vloge EU 

v boju proti podnebnim spremembam ter 

uresničevanja njenih notranjih in zunanjih 

zavez in ciljev glede biotske 

raznovrstnosti; prosi, naj se za izvajanje 

Pariškega sporazuma zagotovijo primerna 

finančna sredstva in naj bo prihodnja 

poraba EU dosledno osredotočena na 

podnebje; opominja, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir Uniji olajšati 

izpolnjevanje okvirnih podnebnih in 

energetskih ciljev za obdobje do leta 2030; 

poudarja, da EU ne bi smela financirati 

projektov in naložb, ki bi lahko škodovali 

uresničevanju teh ciljev ali bi ga 

upočasnili; 

Or. it 

Predlog spremembe  472 

Anneli Jäätteenmäki, Frédérique Ries, Gérard Deprez, Urmas Paet, Nedžmi Ali 

(Nedzhmi Ali), Fredrick Federley, Nils Torvalds 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80a. opominja na prva priporočila 

strokovne skupine na visoki ravni za 
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vzdržne finance1a, vključno s tistimi, ki se 

nanašajo na večletni finančni okvir in 

poudarjajo, da je treba trajnostne cilje 

podpreti s finančnim sistemom, s katerim 

je mogoče spodbujati dolgoročno in 

trajnostno rast; poleg tega poziva 

Komisijo, naj pri naslednjem večletnem 

finančnem okviru preuči in upošteva ta 

priporočila, tudi tisto, da je treba vsa 

bodoča finančna pravila in politike EU 

preveriti z vidika trajnosti, finančni 

instrumenti pa bi morali doseči večje 

učinke političnega usmerjanja; 

 __________________ 

 1a 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/17

0713-sustainable-finance-report_en.pdf. 

Or. en 

 

Predlog spremembe  473 

Jens Geier 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80a. je seznanjen, da je Evropski urad 

za boj proti goljufijam odkril več resnih 

primerov carinskih goljufij v državah 

članicah, zaradi katerih je prišlo do 

znatne izgube prihodkov proračuna 

Unije; opozarja na posebno poročilo 

Računskega sodišča št. 19/2017 o uvoznih 

postopkih ter se boji, da bodo goljufi za 

kraj vnosa v carinsko unijo še naprej 

izbirali najšibkejši člen med državami 

članicami in da bo proračun Unije tudi v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

utrpel izgube; poziva tiste države članice, 

ki so nasprotovale pravnemu okviru Unije 

za carinske kršitve in sankcije, naj o 

svojem stališču ponovno premislijo, da bi 

se lahko ta težava hitro odpravila; 
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Or. en 

 

Predlog spremembe  474 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80a. ker bi bilo treba vsaj 20 % 

proračuna EU za obdobje 2014–2020 

porabiti za ukrepe, povezane s 

podnebnimi spremembami, ponavlja 

mnenje, da bi se morale z naslednjim 

večletnim finančnim izravnati nižje 

dodelitve iz prve polovice trenutnega 

večletnega finančnega okvira in da bi se 

moral skupni cilj povečati za 30 %; poleg 

tega poziva Komisijo, naj poskrbi, da 

bosta mehanizem in metodologija 

osredotočanja na podnebne spremembe v 

celoti optimizirana; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  475 

Eider Gardiazabal Rubial, Arndt Kohn 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80a. poziva k ukrepom, s katerimi bi se 

izboljšala zaščita tradicionalnih virov 

lastnih prihodkov EU pred goljufijami; v 

okviru novega večletnega finančnega 

okvira poziva k predlogu akcijskega 

programa EU za prispevanje k 

dokončanju in finančni vzdržnosti 

evropskega carinskega informacijskega 

sistema; 

Or. en 
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Predlog spremembe  476 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80b. poudarja, da bi morali biti vsi 

odhodki v naslednjem večletnem 

finančnem okviru v skladu s ciljem EU, 

da se v okviru potrebnega zmanjšanja, ki 

ga morajo po mnenju Medvladnega 

odbora za podnebne spremembe doseči 

razvite države kot skupina, do leta 2050 

zmanjšajo emisije za 80–95 % v 

primerjavi z letom 1990, ter ciljem 

pariškega sporazuma, da se v drugi 

polovici tega stoletja doseže ravnovesje 

med antropogenimi emisijami po virih in 

odvzemi po ponorih toplogrednih plinov; 

Or. en 

 

Predlog spremembe  477 

Nils Torvalds, Gerben-Jan Gerbrandy 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80c. poudarja okoljski pomen in 

družbeno-ekonomske koristi biotske 

raznovrstnosti, na primer v okviru 

ekosistemskih storitev in naravnega 

kapitala; ugotavlja, da se trend izgube 

biotske raznovrstnosti ne bo obrnil brez 

znatnih dodatnih prizadevanj na lokalni, 

nacionalni in nadnacionalni ravni; poziva 

Komisijo, naj za izboljšanje preglednosti, 

odgovornosti in učinkovitosti ter njihovo 

vključitev v naslednji večletni finančni 

okvir vzpostavi mehanizem za sledenje 

porabi EU v zvezi z biotsko 
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raznovrstnostjo; 

Or. en 

 


