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Predlog spremembe 1
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje, da je proračun, ki ga je 
predlagala Komisija, za 474,6 milijona 
EUR nižji kot zgornja meja razdelka 1a, 
čeprav je povpraševanje po pomembnih 
programih preveliko in bi utegnila biti 
potrebna dodatna sredstva;

1. obžaluje, da je proračun, ki ga je 
predlagala Komisija, za 
474,6 milijona EUR nižji kot zgornja meja 
razdelka 1a, čeprav je povpraševanje po 
pomembnih programih preveliko in bi 
utegnila biti potrebna dodatna sredstva; 
poudarja, da so programi v razdelku 1a 
izjemno pomembni za gospodarsko rast na 
osnovi inovacij in da prispevajo k prehodu 
na podnebno nevtralno družbo v skladu s 
Pariškim sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 2
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. obžaluje, da je proračun, ki ga je 
predlagala Komisija, za 474,6 milijona 
EUR nižji kot zgornja meja razdelka 1a, 
čeprav je povpraševanje po pomembnih 
programih preveliko in bi utegnila biti 
potrebna dodatna sredstva;

1. pozdravlja, da je proračun, ki ga je 
predlagala Komisija, za 474,6 milijona 
EUR nižji kot zgornja meja razdelka 1a, in 
meni, da bi bilo treba dodeljena sredstva 
osredotočiti na raziskave in ukrepe za 
povečanje gospodarske konkurenčnosti 
Unije;

Or. en

Predlog spremembe 3
Jens Geier
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Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. pozdravlja osredotočenost 
proračuna na zaposlovanje, rast, mladino, 
podnebne spremembe in solidarnost;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona 
EUR za skupni strateški okvir za raziskave 
in inovacije, 28 milijoni EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije instrumenta za povezovanje 
Evrope in 20 milijoni EUR za program 
COSME, kar bi utegnilo spodkopati 
prizadevanja Unije za rast in zaposlovanje;

2. poudarja, da je pomembno 
razvijati vodilni položaj na področju 
inovacij ter postopne in prebojne 
raziskave na področju naprednih 
tehnologij, da bo mogoče doseči politične 
cilje Unije, zato zavrača reze v skupnem 
znesku 747,4 milijona EUR, ki jih je v 
razdelku 1a predlagal Svet, vključno s 
424,9 milijona EUR za skupni strateški 
okvir za raziskave in inovacije, zlasti v 
proračunskih vrsticah za krepitev raziskav 
na področju prihodnjih in nastajajočih 
tehnologij, med drugim e-infrastruktur ter 
pionirskih informacijskih in 
komunikacijskih tehnologij, in vključno z 
28 milijoni EUR za informacijske in 
komunikacijske tehnologije instrumenta za 
povezovanje Evrope in 20 milijoni EUR za 
program COSME, kar bi utegnilo 
spodkopati prizadevanja Unije za 
trajnostno rast in zaposlovanje na 
visokokakovostnih delovnih mestih, pa 
tudi za uresničitev ciljev OZN za 
trajnostni razvoj in podnebnih ciljev 
Unije, vključno z ogljično nevtralnostjo do 
leta 2050, pri čemer ne sme biti 
zapostavljen nihče;
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Or. en

Predlog spremembe 5
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona 
EUR za skupni strateški okvir za raziskave 
in inovacije, 28 milijoni EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije instrumenta za povezovanje 
Evrope in 20 milijoni EUR za program 
COSME, kar bi utegnilo spodkopati 
prizadevanja Unije za rast in zaposlovanje;

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 
424,9 milijona EUR za skupni strateški 
okvir za raziskave in inovacije, 
28 milijoni EUR za informacijske in 
komunikacijske tehnologije instrumenta za 
povezovanje Evrope in 20 milijoni EUR za 
program COSME, kar bi utegnilo 
spodkopati prizadevanja Unije za rast in 
zaposlovanje; spominja, da so bila 
finančna sredstva za Obzorje 2020 in 
instrument za povezovanje Evrope enkrat 
že zmanjšana, da je bilo mogoče 
financirati Evropski sklad za strateške 
naložbe (EFSI);

Or. en

Predlog spremembe 6
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona 
EUR za skupni strateški okvir za 
raziskave in inovacije, 28 milijoni EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije instrumenta za povezovanje 

2. pozdravlja reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, in je prepričan, da bi bilo 
treba dodeljena sredstva porabiti za 
ukrepe, osredotočene na izboljšave 
raziskav v Uniji in povečanje njene 
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Evrope in 20 milijoni EUR za program 
COSME, kar bi utegnilo spodkopati 
prizadevanja Unije za rast in 
zaposlovanje;

konkurenčnosti;

Or. en

Predlog spremembe 7
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona 
EUR za skupni strateški okvir za raziskave 
in inovacije, 28 milijoni EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije instrumenta za povezovanje 
Evrope in 20 milijoni EUR za program 
COSME, kar bi utegnilo spodkopati 
prizadevanja Unije za rast in zaposlovanje;

2. zavrača reze v skupnem znesku 
747,4 milijona EUR, ki jih je v razdelku 1a 
predlagal Svet, vključno s 424,9 milijona 
EUR za skupni strateški okvir za raziskave 
in inovacije, 28 milijoni EUR za 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije instrumenta za povezovanje 
Evrope in 20 milijoni EUR za program 
COSME, kar bi utegnilo spodkopati 
prizadevanja Unije za vzpostavitev 
gospodarstva brez emisij toplogrednih 
plinov najpozneje do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. znova poudarja, da mora proračun 
Unije koristiti ljudem in biti osredotočen 
predvsem na trajnostno rast in kakovostna 
delovna mesta, energijski prehod na 
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učinkovitejši energetski sistem z 
obnovljivimi viri, boj proti podnebnim 
spremembam in izkoreninjanje energijske 
revščine; glede na to poudarja, da javnih 
sredstev ne bi smeli porabljati za vojaške 
naložbe in obrambne namene;

Or. en

Predlog spremembe 9
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. vztraja, da je treba uvesti 
proračunske postavke za odpravo 
pomanjkljivosti v proizvodnih 
zmogljivostih, zamenjavo zastarelih 
proizvodnih sredstev v industriji in 
spodbujanje industrijskega razvoja, zlasti 
v državah, ki so industrijsko manj razvite;

Or. pt

Predlog spremembe 10
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je prepričan, da je zlasti v zadnjem 
letu večletnega finančnega okvira v 
razdelku 1a potreben ambiciozen proračun, 
ki bo omogočil prehod v naslednji finančni 
okvir, v katerem bodo novi programi za 
polno delovanje potrebovali nekaj časa;

3. je prepričan, da je zlasti v zadnjem 
letu večletnega finančnega okvira v 
razdelku 1a potreben ambiciozen proračun, 
ki bo omogočil prehod v naslednji finančni 
okvir, v katerem bodo novi programi za 
polno delovanje potrebovali nekaj časa, da 
se zagotovi neovirano izvajanje teh 
programov in s tem nadaljnje 
uresničevanje političnih prednostnih 
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nalog Unije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 12
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

5. ugotavlja, da je zaradi velikega 
povpraševanja v nekaterih programih, kot 
sta Obzorje 2020 in COSME, delež 
uspešnih vlog za Obzorje 2020 v 
primerjavi s prejšnjim večletnim 
finančnim okvirom manjši, kar pomeni, 
da ni bilo mogoče financirati veliko 
večjega števila visokokakovostnih 
projektov na področju raziskav in 
inovacij, čeprav bi Unija lahko zagotovila 
zadostna sredstva;  poudarja, da bi bilo 
mogoče to težavo rešiti z večjim 
proračunom za leto 2020; zato meni, da bi 
bilo treba dati sredstva, za katera so bile 
prevzete obveznosti preklicane, znova na 
voljo v skladu s členom 15(3) finančne 
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uredbe; ponavlja svoje stališče, da bo za 
program Obzorje Evropa v naslednjem 
večletnem finančnem okviru potrebnih 
vsaj 120 milijonov EUR v cenah iz leta 
2018;

Or. en

Predlog spremembe 13
Patrizia Toia

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

5. opozarja, da raziskave in inovacije 
pomembno prispevajo k odzivanju na 
družbene izzive in k trajnostnemu razvoju; 
ugotavlja, da se je treba z velikim 
povpraševanjem v nekaterih programih, kot 
sta Obzorje 2020 in COSME, nujno soočiti 
z večjim proračunom za leto 2020; je 
prepričan, da bi bilo treba s finančnimi 
sredstvi Unije za raziskave in inovacije 
podpreti predvsem območja, ki se soočajo 
z resnim nedelovanjem trga in 
zanemarjenimi družbenimi problemi;

Or. en

Predlog spremembe 14
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 

5. znova opozarja na pomen raziskav 
in inovacij za odzivanje na družbene izzive 
in trajnostni razvoj; ugotavlja, da se je 
treba z velikim povpraševanjem v 
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leto 2020; nekaterih programih, kot sta Obzorje 2020 
in COSME, soočiti z večjim proračunom 
za leto 2020; je prepričan, da bi bilo treba 
s finančnimi sredstvi Unije za raziskave in 
inovacije podpreti predvsem območja, ki 
se soočajo z resnim nedelovanjem trga in 
zanemarjenimi družbenimi problemi;

Or. en

Predlog spremembe 15
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020 in z boljšim dopolnjevanjem z 
drugimi skladi Unije, finančnimi 
instrumenti, nacionalnimi programi in 
zasebnimi naložbami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče s 
povečanim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, učinkoviteje soočiti z večjim 
proračunom za leto 2020;

Or. pt
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Predlog spremembe 17
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ugotavlja, da bi se bilo mogoče z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

5. ugotavlja, da bi se bilo treba z 
velikim povpraševanjem v nekaterih 
programih, kot sta Obzorje 2020 in 
COSME, soočiti z večjim proračunom za 
leto 2020;

Or. en

Predlog spremembe 18
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da so mala in srednja 
podjetja bistven sestavni del gospodarstva, 
saj ponujajo veliko število delovnih mest v 
Uniji; meni, da je treba vzpostaviti 
poslovno okolje, ki jim bo naklonjeno, ter 
podpirati grozde in mreže teh podjetij; 
zato pozdravlja povečanje proračuna za 
instrument za mala in srednja podjetja; z 
zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Svet 
zmanjšal proračun za pospeševanje 
inovacij v malih in srednjih podjetjih, kar 
je protislovno sporočilo za podjetja v 
Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 19
Sandra Pereira
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. vztraja, da je treba v proračunu za 
leto 2020 povečati podporo za mala in 
srednja podjetja in njihove predstavniške 
organizacije, kar bo prispevalo k večji 
konkurenčnosti, boljši dostopnosti 
tehnologije in spodbujanju boljših 
delovnih pogojev;

Or. pt

Predlog spremembe 20
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. spominja, da imata programa 
Obzorje 2020 in COSME odločilno vlogo 
pri povečevanju konkurenčnosti Unije in 
njene sposobnosti, da zagotovi trajnostno 
prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 21
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. se zaveda, kako pomembne so 
proračunske vrstice za družbene izzive, 
natančneje proračunska vrstica za 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja v 
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celotnem življenjskem obdobju, za 
povečanje življenjskega standarda v Uniji; 
poudarja, kako pomembno je ohraniti 
zadostna finančna sredstva za te namene, 
in obžaluje reze, ki jih je predlagal Svet, 
saj bi bilo treba z javnimi sredstvi 
obravnavati družbene izzive, ki so 
posledica nedelujočih trgov ali 
premajhnih naložb zasebnega sektorja;

Or. en

Predlog spremembe 22
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, kako pomembno je 
doseči cilje enotnega digitalnega trga, saj 
bi tako okrepili digitalizacijo Unije in 
digitalno vključenost gospodarstva, 
javnega sektorja in državljanov Unije; v 
zvezi s tem priznava pomen pobud, kot je 
WiFi4EU; obžaluje reze, ki jih je Svet 
predlagal za to pobudo;

Or. en

Predlog spremembe 23
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5d. je seznanjen z evropskim 
programom za razvoj obrambne industrije 
(EDIDP); poudarja, da bi bilo treba za ta 
program zaradi njegovega proračunskega 
vpliva poiskati nove vire, saj se sredstva 
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zanj prerazporejajo na račun drugih 
pomembnih programov, kot sta 
instrument za povezovanje Evrope in 
Obzorje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. poudarja, da je treba z reformo 
sektorja mobilnosti zagotoviti trajnosten, 
čist in konkurenčen promet v Uniji, da bo 
njena avtomobilska industrija 
pripravljena na prihodnost in 
izpolnjevanje podnebnih ciljev; zato 
poudarja, da je treba ustrezno financirati 
programe, ki podpirajo te cilje, na primer 
Obzorje, sklop instrumenta za 
povezovanje Evrope, ki je namenjen 
prometu, ter Skupno podjetje za gorivne 
celice in vodik 2; je zato zaskrbljen, da 
bodo imeli rezi, ki jih je predlagal Svet, 
negativne posledice za razvoj z viri 
učinkovitega, okoljsko prijaznega, 
varnega in tesno povezanega prometnega 
sistema;

Or. en

Predlog spremembe 25
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. se zaveda, kako pomemben in 
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uspešen je Evropski sklad za strateške 
naložbe (EFSI); obžaluje, da je bilo treba 
zmanjšati proračune drugih programov, 
da bi zagotovili dodatno financiranje za 
EFSI; poudarja, da se nove pobude iz 
splošnega proračuna Unije ne bi smele 
financirati v škodo obstoječih programov 
in politik Unije; znova poudarja stališče 
Parlamenta iz pogajanj o skladu EFSI, da 
je treba omejiti posledice financiranja 
tega sklada za druge programe in povečati 
njihove proračunske vrstice v letu 2020;

Or. en

Predlog spremembe 26
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot je zahteval ACER, in da sta zaradi 
tega ogrožena delovanje te agencije in 
njena sposobnost za opravljanje dodatnih 
nalog, ki jih je dobila z najnovejšo 
zakonodajo;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 27
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot je zahteval ACER, in da sta zaradi 

črtano
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tega ogrožena delovanje te agencije in 
njena sposobnost za opravljanje dodatnih 
nalog, ki jih je dobila z najnovejšo 
zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 28
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot je zahteval ACER, in da sta zaradi tega 
ogrožena delovanje te agencije in njena 
sposobnost za opravljanje dodatnih nalog, 
ki jih je dobila z najnovejšo zakonodajo;

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot je zahteval ACER, in da sta zaradi tega 
ogrožena delovanje te agencije in njena 
sposobnost za opravljanje običajnih nalog 
v zvezi s spremljanjem in preglednostjo 
trga, kaj šele dodatnih nalog, ki jih je 
dobila z najnovejšo zakonodajo;

Or. en

Predlog spremembe 29
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot je zahteval ACER, in da sta zaradi tega 
ogrožena delovanje te agencije in njena 
sposobnost za opravljanje dodatnih nalog, 
ki jih je dobila z najnovejšo zakonodajo;

6. močno obžaluje, da je proračun, ki 
ga predlaga Komisija, znova veliko nižji, 
kot so ga zahtevali ACER, GSA in 
BEREC, in da sta zaradi tega ogrožena 
delovanje teh agencij in njihova 
sposobnost za opravljanje dodatnih nalog, 
ki so jih dobile z zakonodajo;

Or. en
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Predlog spremembe 30
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. znova poudarja, da je treba 
povečati naložbe v raziskave in inovacije, 
da se izboljša dostop do znanja, spodbudi 
družbeni razvoj in zviša življenjski 
standard;

Or. en

Predlog spremembe 31
Massimiliano Salini, Evžen Tošenovský, Antonio Tajani

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 
za katere je pristojen (ACER, BEREC, 
ENISA in GSA), dodelijo proračunska 
sredstva in človeški viri, ki so jih 
zahtevale;

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 
za katere je pristojen (ACER, BEREC, 
ENISA in GSA), dodelijo proračunska 
sredstva in človeški viri, ki so jih 
zahtevale; vztraja, da je treba povečati 
finančne in kadrovske vire teh agencij, 
ker imajo obsežnejše naloge in ker se 
morajo pripraviti na izvajanje nove 
zakonodaje, pa tudi zato, ker je treba 
načrtovati prihodnje vloge in 
odgovornosti; ugotavlja, da se GSA sooča 
z novimi izzivi v zvezi z varnostjo in 
drugimi občutljivimi področji, kjer bo 
zunanje izvajanje najverjetneje poslabšalo 
varnost in stroškovno učinkovitost ter 
povzročilo izgubo znanja; meni, da je 
treba zato zaposliti in obdržati visoko 
specializirane strokovnjake;
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Or. en

Predlog spremembe 32
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 
za katere je pristojen (ACER, BEREC, 
ENISA in GSA), dodelijo proračunska 
sredstva in človeški viri, ki so jih 
zahtevale;

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 
za katere je pristojen (ACER, urad 
BEREC, ENISA in GSA), dodelijo 
proračunska sredstva in človeški viri, ki so 
jih zahtevale;

Or. en

Predlog spremembe 33
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 
za katere je pristojen (ACER, BEREC, 
ENISA in GSA), dodelijo proračunska 
sredstva in človeški viri, ki so jih 
zahtevale;

(Ne zadeva slovenske različice.)

Or. en

Predlog spremembe 34
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. zato poziva, da se vsem agencijam, 7. zato poziva, da se agencijam 



AM\1188199SL.docx 19/30 PE641.091v01-00

SL

za katere je pristojen (ACER, BEREC, 
ENISA in GSA), dodelijo proračunska 
sredstva in človeški viri, ki so jih 
zahtevale;

BEREC, ENISA in GSA dodelijo 
proračunska sredstva in človeški viri, ki so 
jih zahtevale;

Or. en

Predlog spremembe 35
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja na zavezo Parlamenta, 
Sveta in Komisije iz skupne izjave, 
priložene Uredbi (EU) 2017/1953 
Evropskega parlamenta in Sveta1, da bodo 
skušali v triletnem obdobju zagotoviti 
skupni znesek 120 milijonov EUR za 
internetne povezave v lokalnih skupnostih, 
da bo ta pobuda postala resnična evropska 
zgodba o uspehu v korist lokalnih 
skupnosti in državljanov;

8. opominja na zavezo Parlamenta, 
Sveta in Komisije iz skupne izjave, 
priložene Uredbi (EU) 2017/1953 
Evropskega parlamenta in Sveta1, da bodo 
skušali v triletnem obdobju zagotoviti 
skupni znesek 120 milijonov EUR za 
internetne povezave v lokalnih skupnostih, 
da bo ta pobuda postala resnična evropska 
zgodba o uspehu v korist lokalnih 
skupnosti in državljanov; v zvezi s tem 
poudarja, da se je na podlagi dveh javnih 
razpisov na portalu WiFi4EU registriralo 
več kot 23 tisoč občin iz vse Unije, 6200 
občin pa je že prejelo kupone za 
WiFi4EU, kar priča o uspehu te pobude;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 
o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in 
(EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje 
internetne povezljivosti v lokalnih 
skupnostih (UL L 286, 1.11.2017, str. 1).

1 Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 
o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in 
(EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje 
internetne povezljivosti v lokalnih 
skupnostih (UL L 286, 1.11.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 36
Jessica Stegrud
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja na zavezo Parlamenta, 
Sveta in Komisije iz skupne izjave, 
priložene Uredbi (EU) 2017/1953 
Evropskega parlamenta in Sveta1, da bodo 
skušali v triletnem obdobju zagotoviti 
skupni znesek 120 milijonov EUR za 
internetne povezave v lokalnih skupnostih, 
da bo ta pobuda postala resnična 
evropska zgodba o uspehu v korist 
lokalnih skupnosti in državljanov;

8. opominja na zavezo Parlamenta, 
Sveta in Komisije iz skupne izjave, 
priložene Uredbi (EU) 2017/1953 
Evropskega parlamenta in Sveta1, da bodo 
skušali v triletnem obdobju zagotoviti 
skupni znesek 120 milijonov EUR za 
internetne povezave v lokalnih skupnostih; 
je prepričan, da bi morali biti ti ukrepi, 
glede na to, da se financirajo s sredstvi 
Unije za spodbujanje internetne 
povezljivosti, namenjeni izključno 
podeželskim skupnostim in skupnostim v 
manj razvitih državah članicah;

_________________ _________________
1 Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 
o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in 
(EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje 
internetne povezljivosti v lokalnih 
skupnostih (UL L 286, 1.11.2017, str. 1).

1 Uredba (EU) 2017/1953 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2017 
o spremembi uredb (EU) št. 1316/2013 in 
(EU) št. 283/2014, kar zadeva spodbujanje 
internetne povezljivosti v lokalnih 
skupnostih (UL L 286, 1.11.2017, str. 1).

Or. en

Predlog spremembe 37
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da v skladu s členom 
41(2) PEU nobeni odhodki, ki nastanejo 
zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov, ne 
smejo bremeniti proračuna Unije;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, vključno z inovacijami za čisto 
energijo in obnovljive vire energije, pa 
tudi s sredstvi za trajnostni razvoj, 
odpravo energijske revščine in pravičen 
prehod na ogljično nevtralno 
gospodarstvo za premogovno in ogljično 
intenzivne regije, da bo Unija lahko 
izpolnila zaveze, sprejete s Pariškim 
sporazumom, dosegla ogljično nevtralnost 
do leta 2050 in uresničila cilje OZN za 
trajnostni razvoj; znova poziva Komisijo, 
naj v novem večletnem finančnem okviru 
uvede posebna sredstva (4,8 milijarde 
EUR) za novi sklad za pravičen energetski 
prehod, da se omilijo družbene, socialne, 
ekonomske in okoljske posledice za 
delavce in skupnosti, ki jih je prizadel 
prehod z odvisnosti od premoga in 
ogljika; pozdravlja oceno Komisije, da bo 
poraba za podnebne ukrepe dosegla 21 % 
proračuna za leto 2020, in opominja, da je 
treba ta delež v večletnem finančnem 
okviru 2021–2027 povečati vsaj na 25 % 
vseh odhodkov Unije in čim prej na 30 % 
celotne letne porabe, ob tem pa spoštovati 
višje specifične cilje za podnebno porabo v 
drugih programih, kot je cilj 35 %, 
dogovorjen za Obzorje Evropa;

Or. en

Predlog spremembe 39
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo tehnologij za 
obnovljive vire in energijsko učinkovitost, 
da bo mogoče najpozneje do leta 2050 
doseči gospodarstvo z ničelnimi neto 
emisijami toplogrednih plinov; obžaluje, 
da predlagani proračun Obzorja 2020 ne 
zadostuje za uresničitev zastavljenih ciljev 
glede odhodkov za podnebne in trajnostne 
ukrepe, zaradi česar ti cilji ne bodo 
doseženi za celoten večletni finančni 
okvir; poudarja svoje stališče, da bi bilo 
treba v skladu z zavezami Unije iz 
Pariškega sporazuma odhodke za 
podnebne ukrepe občutno povečati; v 
zvezi s tem opozarja na sprejeto načelo 
„energijske učinkovitosti na prvem 
mestu“, pa tudi na cilj, da bo Unija 
postala vodilna na področju obnovljivih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 40
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poudarja, da bi morala Evropa do 
leta 2050 postati prva podnebno nevtralna 
celina in da je zato izpolnitev zavez Unije 
iz Pariškega sporazuma in ciljev za leto 
2030 izjemno pomembna; poziva zlasti k 
odločnejšemu zmanjšanju emisij za vsaj 
50 % do leta 2030, in zato vztraja pri 
dodatnih sredstvih za hitrejši razvoj in 
uporabo čistejših tehnologij, da bo mogoče 
izpolniti ta cilj;
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Or. en

Predlog spremembe 41
Jessica Stegrud

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, s posebnim poudarkom na 
geoinženiringu, kot so tehnologije za 
odstranjevanje ogljika, posvetlitev oblakov 
nad morjem in vbrizgavanje aerosolov v 
stratosfero, da bi zmanjšali segrevanje 
planeta in da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jerzy Buzek, Adina-Ioana Vălean, Christian Ehler

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij ter za lažji in pravičen prehod 
premogovniških regij, da bo Unija lahko 
izpolnila zaveze, sprejete s Pariškim 
sporazumom; poudarja, da je treba še 
naprej podpirati premogovniške regije 
Unije, da bodo lahko izkoristile novi sklad 
za pravičen energetski prehod v večletnem 
finančnem okviru 2021–2027;

Or. en
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Predlog spremembe 43
Martina Dlabajová, Katalin Cseh, Izaskun Bilbao Barandica, Klemen Grošelj, Ivars 
Ījabs, Christophe Grudler, Susana Solís Pérez, Judith Bunting

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom; 
poudarja, da so raziskave in inovacije 
glavno gonilo trajnostnega razvoja, in 
spominja, da so se Unija in države članice 
zavezale, da bodo uresničile cilje 
trajnostnega razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 44
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo obnovljivih virov 
energije in ukrepov za energijsko 
učinkovitost, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom, 
in pospešila prehod na gospodarstvo z 
ničelnimi neto emisijami toplogrednih 
plinov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Evžen Tošenovský, Zdzisław Krasnodębski
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Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij ob spoštovanju načela 
tehnološke nevtralnosti, da bo Unija lahko 
izpolnila zaveze, sprejete s Pariškim 
sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 46
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom;

9. poziva k dodatnim sredstvom za 
hitrejši razvoj in uporabo čistejših 
tehnologij, da bo Unija lahko izpolnila 
zaveze, sprejete s Pariškim sporazumom in 
Katoviškim pravilnikom;

Or. en

Predlog spremembe 47
Maria Spiraki (Maria Spyraki)

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poudarja, da uresničevanje ciljev 
na področju podnebnih sprememb zajema 
tudi podporo 41 regijam, odvisnim od 
ogljika, pri dekarbonizaciji proizvodnje ter 
prekvalifikaciji in strokovnem 
izpopolnjevanju delavcev iz 
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premogovniškega sektorja; zato poziva k 
prilagodljivemu ponovnemu 
programiranju, da bi v ta namen dodelili 
več sredstev; poziva k ustanovitvi sklada 
za pravičen energetski prehod v večletnem 
finančnem okviru 2021–2027, ki bo 
zagotavljal dodatna sredstva, da bodo te 
regije lahko izvedle nemoten prehod;

Or. en

Predlog spremembe 48
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. znova opozarja na pomen raziskav 
in inovacij za pravočasno odzivanje na 
glavne izzive podnebnih sprememb, da bo 
mogoče najpozneje do leta 2050 doseči 
gospodarstvo z ničelnimi neto emisijami; 
glede na to obžaluje, da se z 
davkoplačevalskim denarjem Unije še 
naprej financirajo projekti, ki prispevajo k 
podnebnim spremembam; zato poziva, da 
se prispevek Unije v proračun projekta 
ITER prerazporedi za obnovljive vire 
energije in varčevanje z energijo;

Or. en

Predlog spremembe 49
Iskra Mihajlova (Iskra Mihaylova)

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dodatnim proračunskim 10. poziva k dodatnim proračunskim 
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sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla.

sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla, pa tudi pripraviti teren za manj 
ogljično intenzivno energetsko omrežje 
Unije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla.

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da bo mogoče vzpostaviti 
energetsko unijo, se povezati z izoliranimi 
trgi in odstraniti še preostala ozka grla.

Or. en

Predlog spremembe 51
Sandra Pereira

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla.

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da bo mogoče bolje povezati 
posamezne regije in odstraniti še preostala 
ozka grla.
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Or. pt

Predlog spremembe 52
Ville Niinistö
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 10

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa energije ter 
informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla.

10. poziva k dodatnim proračunskim 
sredstvom za instrument za povezovanje 
Evrope, zlasti za sklopa trajnostne energije 
ter informacijske in komunikacijske 
tehnologije, da se bo mogoče povezati z 
izoliranimi trgi in odstraniti še preostala 
ozka grla.

Or. en

Predlog spremembe 53
Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský, Jacek Saryusz-Wolski, Grzegorz 
Tobiszowski, Izabela-Helena Kloc, Elżbieta Kruk

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. ugotavlja, da bi bilo treba glede na 
skromen proračun, predlagan za 
kohezijsko politiko, finančno pomoč še 
bolj usmeriti v premogovno in ogljično 
intenzivne regije, ki imajo težave pri 
izpolnjevanju zavez podnebne politike 
Unije in omilitvi njihovih negativnih 
družbeno-gospodarskih učinkov; zato 
poziva k ustreznemu financiranju ukrepov 
za olajšanje pravičnega energetskega 
prehoda, med drugim pilotnih projektov 
in pripravljalnih ukrepov, da se zagotovi 
ustrezno nadomestilo za države in regije, 
katerih izhodiščni položaj pri energetskem 
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prehodu je slabši.

Or. en

Predlog spremembe 54
Adina-Ioana Vălean

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. je zelo zaskrbljen zaradi 
negotovosti v zvezi z izstopom Združenega 
kraljestva iz Unije; poudarja, da so 
potrebna finančna varovala za primer, da 
Združeno kraljestvo ne bo prispevalo v 
proračun za leto 2020 oziroma bo 
prispevalo le delno, zato poziva vse 
preostale države članice, naj po potrebi v 
celoti nadomestijo prispevek Združenega 
kraljestva, saj so vsi programi v zaključni 
fazi, prejemniki sredstev Unije pa 
potrebujejo zagotovilo, da bo Unija 
izpolnila svoje obveznosti.

Or. en

Predlog spremembe 55
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da izstop Združenega 
kraljestva iz Unije predvidoma ne bo 
neposredno vplival na programe, ki sodijo 
na področje delovanja odbora ITRE, saj 
mora ta država prispevati v proračuna za 
leti 2019 in 2020;

Or. en



PE641.091v01-00 30/30 AM\1188199SL.docx

SL

Predlog spremembe 56
Jorgos Jeorjiu (Giorgos Georgiou), Marisa Matias, Marc Botenga, Sira Rego, Elena 
Kundura (Elena Kountoura)

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, da je glede na sedanjo 
gospodarsko situacijo izjemno pomembno 
uvesti in izboljšati mehanizem podpore za 
mikro-, mala in srednja podjetja.

Or. en

Predlog spremembe 57
Jens Geier

Osnutek mnenja
Odstavek 10 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10b. poudarja, da bi utegnilo 
neizpolnjevanje pravnih in političnih 
zavez Unije glede sredstev za plačila resno 
ogroziti njeno zanesljivost in negativno 
vplivati na zaupanje v to, da so institucije 
Unije sposobne uresničiti svoje 
poslanstvo; poudarja, da je to še toliko 
bolj pomembno, ker se približuje konec 
večletnega finančnega okvira in je treba 
izvajanje večletnih programov še 
pospešiti.

Or. en


