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Predlog spremembe 1
Cristian Dan Preda

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da so, glede na poročilo 
Računskega sodišča, potrebna nadaljnja 
prizadevanja Komisije za izboljšanje 
načina, kako ocenjuje kakovost in 
rezultate njenih posredovanj; meni, da bo 
to pripomoglo k večji odgovornosti za 
finančna posredovanja EU in zagotovilo 
večjo prepoznavnost njenih ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 2
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o ciljih 
programov z lokalnimi prejemniki; 
ugotavlja, da je treba to možnost v celoti 
izkoristiti v skladu z načelom „več za več“, 
na katerem temelji sedanji pregled 
evropske sosedske politike; poudarja, da 
morajo imeti delegacije sredstva in 
strokovno znanje za učinkovito izvajanje 
tega dialoga;

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o razvojnih 
ciljih programov z lokalnimi prejemniki; 
obžaluje prevzem delegacij s strani 
Evropske službe za zunanje delovanje, 
zlasti zaradi pomanjkljivega 
parlamentarnega nadzora, tako 
političnega kot tudi proračunskega; zato 
zavrača nadaljnji prenos pristojnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 3
Cristian Dan Preda

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o ciljih 
programov z lokalnimi prejemniki; 
ugotavlja, da je treba to možnost v celoti 
izkoristiti v skladu z načelom „več za več“, 
na katerem temelji sedanji pregled 
evropske sosedske politike; poudarja, da 
morajo imeti delegacije sredstva in 
strokovno znanje za učinkovito izvajanje 
tega dialoga;

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o ciljih 
programov z lokalnimi prejemniki; 
ugotavlja, da je treba to možnost v celoti 
izkoristiti; poudarja, da morajo imeti 
delegacije sredstva in strokovno znanje za 
učinkovito izvajanje tega dialoga;

Or. en

Predlog spremembe 4
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o ciljih 
programov z lokalnimi prejemniki; 
ugotavlja, da je treba to možnost v celoti 
izkoristiti v skladu z načelom „več za več“, 
na katerem temelji sedanji pregled 
evropske sosedske politike; poudarja, da 
morajo imeti delegacije sredstva in 
strokovno znanje za učinkovito izvajanje 
tega dialoga;

2. se strinja z mnenjem Računskega 
sodišča, da je glavna prednost proračunske 
podpore možnost za dialog o ciljih 
programov z lokalnimi prejemniki; 
ugotavlja, da je treba to možnost v celoti 
izkoristiti v skladu z načelom „več za več“, 
na katerem temelji sedanji pregled 
evropske sosedske politike; poudarja, da 
morajo imeti delegacije sredstva in 
strokovno znanje za učinkovito izvajanje 
tega dialoga;poziva k nadaljnjim korakom 
za dodatno krepitev sposobnosti delegacij 
za politične analize in politično 
poročanje;
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Predlog spremembe 5
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da bi bilo zmanjšanje števila 
področij posredovanja na ravni države za 
vsako donatorico EU pomemben 
prispevek k zagotavljanju večje 
učinkovitosti izvajanja pomoči za vse 
zainteresirane strani, ter podpira 
prizadevanja Komisije, da bi dobila večjo 
vlogo pri vodenju procesa na ravni države 
in dosegla skupno načrtovanje z državami 
članicami EU;

Or. en

Predlog spremembe 6
Cristian Dan Preda

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da pred vzpostavitvijo 
Evropske službe za zunanje delovanje ni 
bila opravljena temeljita ocena, ki bi 
opredelila optimalno ravnotežje v 
delegacijah med delovnimi mesti na 
področju politike, trgovine in razvojne 
pomoči;

3. obžaluje, da pred vzpostavitvijo 
Evropske službe za zunanje delovanje ni 
bila opravljena temeljita ocena, ki bi 
opredelila ustrezno ravnotežje v 
delegacijah med delovnimi mesti na 
področju politike, trgovine in razvojne 
pomoči; take ocene bi morale upoštevati 
posebne okoliščine zadevnih držav in biti 
namenjene zagotavljanju skladnosti 
zunanjega delovanja EU;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Cristian Dan Preda

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen namenjanja večje 
pozornosti sodelovanju med delegacijami 
Unije in veleposlaništvi njenih držav 
članic; poudarja, da sta usklajevanje in 
dopolnjevanje med tema dvema ravnema 
zastopanosti nepogrešljivi sestavini za 
učinkovito zunanje delovanje in resnično 
skladno zunanjo politiko;

Or. en

Predlog spremembe 8
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. meni, da bi v korist nemotenega 
izvrševanja proračuna EU vodje delegacij 
morali imeti možnost, da upravljanje 
operativnih nalog in upravnih odhodkov 
delegacije prenesejo na svoje namestnike, 
ter da bi bilo po potrebi treba ustrezno 
spremeniti finančno uredbo;

Or. en

Predlog spremembe 9
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE
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Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. ponovno poudarja svoje stališče, da je 
v državah, zoper katere EU izvaja 
omejevalne ukrepe, prisotnost EU na 
terenu posebej nujna za zagotavljanje, da 
so države članice, pa tudi vodje delegacij 
EU, tesno vključeni v postopek snovanja, 
izvajanja, spremljanja in ocenjevanja 
omejevalnih ukrepov in njihovih posledic;

Or. en

Predlog spremembe 10
Bart Staes
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. pozdravlja ugotovitev Računskega 
sodišča, da bi bilo vlogo Evropske službe 
za zunanje delovanje na področju 
konzularne zaščite treba dodatno preučiti;

Or. en


