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Predlog spremembe 1
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je proračun Unije edinstven
instrument za pospeševanje naložb in bi ga 
bilo treba okrepiti v obdobju krize;

A. ker je proračun Unije med drugim
instrument za pospeševanje naložb in bi ga 
bilo treba okrepiti v obdobju krize;

Or. de

Predlog spremembe 2
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je proračun Unije edinstven 
instrument za pospeševanje naložb in bi 
ga bilo treba okrepiti v obdobju krize;

A. ker mora proračun Unije odražati 
razmere na nacionalni ravni, kjer so javne 
finance še vedno težko obremenjene, 
poraba pa je temu ustrezno uravnotežena, 
da bi bila znotraj proračunskih sredstev,

Or. en

Predlog spremembe 3
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi leto 2013 lahko 
zaznamovalo začetek izhoda iz krize in da
proračunska politika ne bi sama smela 
predstavljati ovire za oživljanje rasti; zato 

1. meni, da proračunska politika ne bi sama 
smela predstavljati ovire za oživljanje rasti; 
zato meni, da bi v naslednjem večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 morali bolje 
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meni, da bi v naslednjem večletnem 
finančnem okviru 2014–2020 morali bolje 
uravnovesiti omejitvene ukrepe in tiste 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest in ponovno zaposlovanje;

uravnovesiti omejitvene ukrepe in tiste 
ukrepe, ki spodbujajo ustvarjanje delovnih 
mest in ponovno zaposlovanje;

Or. de

Predlog spremembe 4
Zita Gurmai

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi leto 2013 lahko zaznamovalo 
začetek izhoda iz krize in da proračunska 
politika ne bi sama smela predstavljati 
ovire za oživljanje rasti; zato meni, da bi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
2014–2020 morali bolje uravnovesiti 
omejitvene ukrepe in tiste ukrepe, ki
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in 
ponovno zaposlovanje;

1. meni, da bi leto 2013 lahko zaznamovalo 
začetek izhoda iz krize in da proračunska 
politika ne bi sama smela predstavljati 
ovire za oživljanje rasti; zato meni, da bi v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
2014–2020 morali bolje uravnovesiti 
omejitvene ukrepe in tiste ukrepe, ki 
spodbujajo ustvarjanje delovnih mest in 
ponovno zaposlovanje, ob upoštevanju 
politike vključevanja načela enakosti 
spolov;

Or. en

Predlog spremembe 5
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je leto 2013 predvolilno 
leto, ki zahteva okrepljeno evropsko 
komunikacijo, da bi informirali 
državljane o njihovih volilnih pravicah in 
pomenu evropskih volitev; meni, da bi 
državljani ravno tako morali imeti 

črtano



AM\901852SL.doc 5/7 PE489.473v01-00

SL

možnost, da so ozaveščeni o vlogi in 
ukrepih, ki jih je Unija že sprejela, ter o 
ukrepih, ki jih lahko sprejme, za reševanje 
krize;

Or. en

Predlog spremembe 6
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je leto 2013 predvolilno 
leto, ki zahteva okrepljeno evropsko
komunikacijo, da bi informirali državljane 
o njihovih volilnih pravicah in pomenu 
evropskih volitev; meni, da bi državljani 
ravno tako morali imeti možnost, da so 
ozaveščeni o vlogi in ukrepih, ki jih je 
Unija že sprejela, ter o ukrepih, ki jih 
lahko sprejme, za reševanje krize;

2. poudarja, da je leto 2013 predvolilno 
leto, ki zahteva uravnoteženo in 
objektivno komunikacijo, da bi informirali 
državljane o njihovih volilnih pravicah in 
pomenu evropskih volitev;

Or. de

Predlog spremembe 7
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da za leto 2013 kot evropsko 
leto državljanov ni bilo mogoče koristiti 
dodatnih sredstev iz proračuna Unije in 
poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito 
vključevanje ciljev leta pri izvajanju 
politik Unije;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 8
Andreas Mölzer

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da za leto 2013 kot evropsko 
leto državljanov ni bilo mogoče koristiti 
dodatnih sredstev iz proračuna Unije in 
poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito 
vključevanje ciljev leta pri izvajanju politik 
Unije;

3. ugotavlja, da za leto 2013 kot evropsko 
leto državljanov ni bilo mogoče koristiti 
dodatnih sredstev iz proračuna Unije in 
poziva Komisijo, naj zagotovi učinkovito 
vključevanje ciljev leta pri izvajanju politik 
Unije;

Or. de

Predlog spremembe 9
Andrew Duff

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da morajo politične stranke na 
evropski ravni in evropske fundacije imeti 
na voljo dovolj finančnih sredstev za 
izpolnjevanje funkcije strank, ki je 
določena v pogodbi, v smislu izražanja 
volje državljanov.

5. meni, da morajo politične stranke na 
evropski ravni in evropske fundacije imeti 
na voljo dovolj finančnih sredstev za 
izpolnjevanje funkcije strank, ki je 
določena v pogodbi, v smislu izražanja 
volje državljanov; z veseljem pričakuje 
predlog Komisije o uvedbi novega naslova 
v finančni uredbi, ki bo posvečen 
izključno financiranju evropskih strank in 
fundacij ter bil temu prilagojen;

Or. en

Predlog spremembe 10
Zita Gurmai
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. meni, da morajo politične stranke na 
evropski ravni in evropske fundacije imeti 
na voljo dovolj finančnih sredstev za 
izpolnjevanje funkcije strank, ki je 
določena v pogodbi, v smislu izražanja 
volje državljanov.

5. meni, da morajo politične stranke na 
evropski ravni in evropske fundacije imeti 
na voljo dovolj finančnih sredstev za 
izpolnjevanje funkcije strank, ki je 
določena v pogodbi, v smislu oblikovanja 
evropske politične zavesti in izražanja 
volje državljanov.

Or. en

Predlog spremembe 11
Ashley Fox

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. Opominja na zahtevo Evropskega 
parlamenta za generalnega sekretarja in 
predsedstvo, naj pripravita posodobljeno 
različico poročila generalnega sekretarja 
iz leta 2002 za predsedstvo glede stroškov 
ohranjanja treh krajev dela, ter poziva, 
naj bodo za dokončanje poročila na 
razpolago ustrezna sredstva.

Or. en


