
AM\1020410SL.doc PE529.817v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2014/2005(INI)

21.2.2014

PREDLOGA SPREMEMB
1–2

Osnutek mnenja
Andrew Duff
(PE528.017v02-00)

Pogajanja o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene 
izkušnje in pot naprej
(2014/2005(INI))



PE529.817v01-00 2/4 AM\1020410SL.doc

SL

AM_Com_NonLegOpinion



AM\1020410SL.doc 3/4 PE529.817v01-00

SL

Predlog spremembe 1
Zuzana Brzobohatá

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. ker se je izkazalo, da ni mogoče doseči 
dogovora o skrajšanju trajanja večletnega 
finančnega okvira, da bi bilo usklajeno z 
mandatom Evropskega parlamenta in 
Komisije, ki začneta svoj mandat leta 2014 
(uvodna izjava Fa);

1. ker večletni finančni okvir tudi po 
sporazumu o večletnem finančnem okviru 
za obdobje 2014–2020 ostaja neusklajen z 
mandatom Evropskega parlamenta in 
Komisije, ki začneta svoj mandat leta 2014 
(uvodna izjava Fa);

Or. en

Predlog spremembe 2
Zuzana Brzobohatá

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poziva, naj se v vmesnem pregledu 
večletnega finančnega okvira predvidi 
možnost za morebitno skrajšanje obdobja 
trajanja naslednjega večletnega finančnega 
okvira, da bi zagotovili, da bi poznejša 
ponovna pogajanja o njem potekala med 
mandatom vsakega Evropskega parlamenta 
in Komisije, s čimer bi zagotovili polno 
demokratično legitimnost rednega 
odločanja o finančnih perspektivah Unije, 
istočasno pa sprejeli ukrepe za zagotovitev 
stabilnosti dolgoročnejših programov 
porabe (odstavek 25a);

7. poziva, naj se v vmesnem pregledu 
večletnega finančnega okvira predvidi 
možnost za morebitno uskladitev obdobja 
trajanja naslednjega večletnega finančnega 
okvira z mandatoma Parlamenta in 
Komisije, da bi zagotovili, da bi poznejša 
ponovna pogajanja o njem potekala med 
mandatom vsakega Evropskega parlamenta 
in Komisije, s čimer bi zagotovili polno 
demokratično legitimnost rednega 
odločanja o finančnih perspektivah Unije, 
istočasno pa sprejeli ukrepe za zagotovitev 
stabilnosti dolgoročnejših programov 
porabe, ter v zvezi s tem spominja na 
uvodno izjavo 3 v uredbi o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2014–2020
(odstavek 25a)

Or. en
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