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Predlog spremembe 1
Geoffrey Van Orden

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
načrtom 2007–2013 večkrat popravljati
tako zaradi zelo omejenih proračunskih 
sredstev kot zaradi manjše prožnosti 
spričo kriz; ponavlja svoj pristop, po 
katerem nove pristojnosti, ki jih je uvedla 
Pogodba o delovanju Evropske unije, 
pomenijo primerno dodatno financiranje, 
da bi omogočili Uniji izpolnitev njene 
vloge mednarodnega akterja ob sočasnem 
spoštovanju že sprejetih obvez;

1. opozarja, da je bil četrti razdelek 
proračuna EU (EU kot globalni akter) med 
večletnim finančnim okvirom 2007–2013 
premalokrat popravljen; poziva Parlament 
in Svet, naj ne pozabita, da je treba 
zmanjšati skupne odhodke EU zaradi 
težavnih finančnih in gospodarskih 
razmer v številnih državah članicah ter 
pritiskov na javne finance, vključno s 
prispevki v proračun EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
načrtom 2007–2013 večkrat popravljati 
tako zaradi zelo omejenih proračunskih 
sredstev kot zaradi manjše prožnosti spričo 
kriz; ponavlja svoj pristop, po katerem
nove pristojnosti, ki jih je uvedla Pogodba 
o delovanju Evropske unije, pomenijo
primerno dodatno financiranje, da bi 
omogočili Uniji izpolnitev njene vloge 
mednarodnega akterja ob sočasnem 
spoštovanju že sprejetih obvez;

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
okvirom 2007–2013 večkrat popravljati 
tako zaradi zelo omejenih večletnih 
proračunskih sredstev kot zaradi manjše 
prožnosti v tem razdelku za obvladovanje 
kriz; ponavlja svoje stališče, da nove 
odgovornosti, ki jih EU nalaga Pogodba o 
delovanju Evropske unije, zahtevajo
primerno dodatno financiranje v primerjavi 
z večletnim finančnim okvirom 2007–
2013, da bi Uniji omogočili izpolnitev 
njene vloge mednarodnega akterja ob 
sočasnem spoštovanju že sprejetih obvez;
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poudarja, da financiranje EU na mnogih 
področjih dopolnjuje sredstva, ki jih 
prispevajo države članice, ima pa tudi 
učinek katalizatorja, saj omogoča, da 
države članice ukrepajo v regijah, ki jih 
sicer ne bi mogle podpirati; je še posebej 
naklonjen postopkom, ki jih je predlagala 
Komisija, da bi izboljšala skupno 
načrtovanje ukrepov držav članic in EU;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
načrtom 2007–2013 večkrat popravljati 
tako zaradi zelo omejenih proračunskih 
sredstev kot zaradi manjše prožnosti 
spričo kriz; ponavlja svoj pristop, po 
katerem nove pristojnosti, ki jih je uvedla 
Pogodba o delovanju Evropske unije, 
pomenijo primerno dodatno financiranje, 
da bi omogočili Uniji izpolnitev njene 
vloge mednarodnega akterja ob sočasnem 
spoštovanju že sprejetih obvez;

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
okvirom 2007–2013 večkrat popravljati ;
ponavlja svoje stališče, da je treba ta 
sredstva porabiti za miroljubno in civilno 
zunanjo politiko, da bo Evropska unija 
postala nenasilen svetovni akter in 
odigrala vlogo posrednika, ki si prizadeva 
samo za civilne in miroljubne rešitve 
konfliktov; meni, da je treba s temi 
sredstvi Uniji omogočiti izpolnitev njene 
vloge miroljubnega mednarodnega akterja 
ob sočasnem spoštovanju že sprejetih 
obvez, kot so izkoreninjenje revščine, 
trajnostni razvoj in razvojni cilji tisočletja, 
nadzor nad orožjem, režim pogodbe o 
neširjenju orožja in jedrsko 
razoroževanje, mirno reševanje sporov, 
spodbujanje uravnoteženih gospodarskih 
odnosov, pravična trgovina in pravična 
razdelitev svetovnih virov in bogastva, da 
se zagotovi stabilnost in blaginja v Uniji 
in svetu;

Or. en
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Predlog spremembe 4
Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
načrtom 2007–2013 večkrat popravljati 
tako zaradi zelo omejenih proračunskih 
sredstev kot zaradi manjše prožnosti spričo
kriz; ponavlja svoj pristop, po katerem
nove pristojnosti, ki jih je uvedla Pogodba 
o delovanju Evropske unije, pomenijo
primerno dodatno financiranje, da bi 
omogočili Uniji izpolnitev njene vloge 
mednarodnega akterja ob sočasnem 
spoštovanju že sprejetih obvez;

1. opozarja, da je bilo treba četrti razdelek 
proračuna Unije med večletnim finančnim 
okvirom 2007–2013 večkrat popravljati 
tako zaradi zelo omejenih proračunskih 
sredstev kot zaradi manjše prožnosti pri 
obvladovanju nepredvidenih okoliščin;
ponavlja svoje stališče, da nove 
pristojnosti, ki jih je uvedla Pogodba o 
delovanju Evropske unije, zahtevajo
primerno financiranje, da bi Uniji
omogočili izpolnitev njene vloge 
globalnega akterja ob sočasnem 
spoštovanju že sprejetih obvez;

Or. en

Predlog spremembe 5
Geoffrey Van Orden

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. glede tega meni, da predlog Komisije za 
proračunska sredstva za četrti razdelek 
odraža zaskrbljenost Evropskega 
parlamenta, izraženo v njegovi resoluciji z 
dne 8. junija 2011, in dejanske potrebe za 
zunanje delovanje Unije; pozdravlja znak, 
ki ga predstavlja ta predlog za vse 
partnerje Unije, tako države upravičenke 
do njegove pomoči kot druge države 
donatorke;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 6
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. glede tega meni, da predlog Komisije za 
proračunska sredstva za četrti razdelek 
odraža zaskrbljenost Evropskega 
parlamenta, izraženo v njegovi resoluciji z 
dne 8. junija 2011, in dejanske potrebe za 
zunanje delovanje Unije; pozdravlja znak, 
ki ga predstavlja ta predlog za vse 
partnerje Unije, tako države upravičenke 
do njegove pomoči kot druge države 
donatorke;

2. glede tega meni, da predlog Komisije za 
proračunska sredstva za četrti razdelek 
odraža zaskrbljenost Evropskega 
parlamenta, izraženo v njegovi resoluciji z 
dne 8. junija 20111, in dejanske potrebe za 
zunanje delovanje Unije; kljub vsemu 
ugotavlja, da je Komisija predlagala 
minimalni znesek, potreben za izpolnitev 
ciljev EU, ki so jih sprejeli vsi voditelji 
držav in vlad in ki so zapisani v Lizbonski 
pogodbi; poziva Svet, naj v primeru, da ne 
more v celoti potrditi predloga Komisije, 
jasno opredeli, katere od njegovih 
prednostnih nalog ali projektov bi bilo 
mogoče kljub dokazani evropski dodani 
vrednosti opustiti;

Or. en

Predlog spremembe 7
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. vendar pa ponavlja svoje trdno 
prepričanje, da je prožnost, ki jo vse strani 
štejejo za potrebno, izredno pomembna v 
okviru četrtega razdelka; poziva Komisijo, 
naj po potrebi predlaga specifična pravila 
za ta proračunski razdelek, da bi 

3. vendar pa ponavlja svoje trdno 
prepričanje, da je večja proračunska 
prožnost v celotnem večletnem finančnem 
okviru, ki jo vse strani štejejo za potrebno, 
izredno pomembna v okviru četrtega 
razdelka, da se zagotovi odziv na krizo in 

                                               
1 Besedila, sprejeta na ta dan, P7_TA(2011)0266, resolucija Evropskega parlamenta o vlaganju v prihodnost: nov 
večletni finančni okvir za konkurenčno, trajnostno in vključujočo Evropo.
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zagotovila odziv na krizo in zahteve, ki se 
jih ne da napovedati, z ustreznim 
sodelovanjem proračunskega organa;

zahteve, ki se jih ne da napovedati, z 
ustreznim sodelovanjem proračunskega 
organa; poleg tega ugotavlja, da je 
Komisija predlagala izboljšane 
mehanizme v posameznih večletnih 
programih, da bo lahko EU svoje 
financiranje prilagodila političnim 
potrebam in omejitvam;

Or. en

Predlog spremembe 8
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato predlaga, da se vzpostavi primeren 
postopek za samodejno prerazporejanje 
neporabljenih sredstev v četrti razdelek ob 
koncu proračunskega leta; poleg tega 
meni, da bo privoljenje Parlamenta k 
uredbi Sveta za večletni finančni okvir 
2014–2020 med drugim pogojeno s 
sporazumom Sveta o predlogih Komisije 
za ponovno uporabo teh sredstev in 
povračil, ki jih ustvarijo finančni 
instrumenti;

4. pozdravlja predlog Komisije za 
obsežnejšo uporabo inovativnih finančnih 
mehanizmov na področju zunanjih 
odnosov s širšo paleto zadevnih 
organizacij in finančnih institucij; je 
seznanjen z nedavnim napredkom pri 
reviziji finančne uredbe, kar zadeva 
ponovno uporabo prihodkov in sredstev, 
ustvarjenih s finančnimi instrumenti; je 
odločno prepričan, da bi moralo biti to 
pravilo in da bi bilo treba vsako izjemo, ki 
od njega odstopa, ustrezno utemeljiti;

Or. en

Predlog spremembe 9
Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato predlaga, da se vzpostavi primeren 
postopek za samodejno prerazporejanje 

4. zato predlaga, da se vzpostavi primeren 
postopek za prerazporejanje neporabljenih 
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neporabljenih sredstev v četrti razdelek ob 
koncu proračunskega leta; poleg tega 
meni, da bo privoljenje Parlamenta k 
uredbi Sveta za večletni finančni okvir 
2014–2020 med drugim pogojeno s 
sporazumom Sveta o predlogih Komisije 
za ponovno uporabo teh sredstev in 
povračil, ki jih ustvarijo finančni 
instrumenti;

sredstev v četrti razdelek ob koncu 
proračunskega leta;

Or. en

Predlog spremembe 10
Geoffrey Van Orden

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. zato predlaga, da se vzpostavi primeren 
postopek za samodejno prerazporejanje 
neporabljenih sredstev v četrti razdelek ob 
koncu proračunskega leta; poleg tega 
meni, da bo privoljenje Parlamenta k 
uredbi Sveta za večletni finančni okvir 
2014–2020 med drugim pogojeno s 
sporazumom Sveta o predlogih Komisije 
za ponovno uporabo teh sredstev in 
povračil, ki jih ustvarijo finančni 
instrumenti;

4. zato predlaga, da se vzpostavi primeren 
postopek za samodejno prerazporejanje 
neporabljenih sredstev v četrti razdelek ob 
koncu proračunskega leta za tiste države 
članice, ki so neto plačnice v proračun 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 11
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 

črtano
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delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo;

Or. en

Predlog spremembe 12
Franziska Katharina Brantner
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo;

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–20201;

Or. en

Predlog spremembe 13
Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–20202, in zlasti za instrument 

                                               
1 Evropski instrument sosedstva, instrument za predpristopno pomoč, instrument za stabilnost, instrument 
partnerstva, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja, evropski instrument za spodbujanje demokracije 
in človekovih pravic, skupna zunanja in varnostna politika, instrument za humanitarno pomoč, evropski 
instrument za civilno zaščito, makroekonomska pomoč, evropski jamstveni sklad za zunanje delovanje.
2 Evropski instrument sosedstva, instrument za predpristopno pomoč, instrument za stabilnost, instrument 
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instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo;

sosedstva; poudarja, da je treba ohraniti 
ustrezno ravnovesje med pomočjo 
vzhodnim in južnim sosedam, hkrati pa 
upoštevati uspešnost držav upravičenk;
pozdravlja novi partnerski instrument, ki 
naj bi uvedel novo obliko sodelovanja z 
državami, ki imajo strateški interes za 
Unijo;

Or. en

Predlog spremembe 14
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo;

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–20201, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z vsemi državami 
nečlanicami, v katerih ima Unija 
pomembne interese;

Or. en

Predlog spremembe 15
Carmen Romero López

Osnutek mnenja
Odstavek 5

                                                                                                                                                  
partnerstva, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja, evropski instrument za spodbujanje demokracije 
in človekovih pravic, skupna zunanja in varnostna politika, instrument za humanitarno pomoč, evropski 
instrument za civilno zaščito, makroekonomska pomoč, evropski jamstveni sklad za zunanje delovanje.
1 Evropski instrument sosedstva, instrument za predpristopno pomoč, instrument za stabilnost, instrument 
partnerstva, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja, evropski instrument za spodbujanje demokracije 
in človekovih pravic, skupna zunanja in varnostna politika, instrument za humanitarno pomoč, evropski 
instrument za civilno zaščito, makroekonomska pomoč, evropski jamstveni sklad za zunanje delovanje.
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo;

5. ponavlja svojo podporo vsem 
instrumentom za izvajanje zunanjega 
delovanja Unije, predlaganih za obdobje 
2014–2020, in zlasti za partnerski 
instrument, ki naj bi uvedel novo obliko 
sodelovanja z državami, ki imajo strateški 
interes za Unijo; prav tako znova izraža 
podporo Evropski investicijski banki in 
Evropski banki za obnovo in razvoj, ki sta 
lahko pomirjeni, saj bo EU poskrbela za 
finančno sodelovanje s sredozemskimi 
državami, zlasti v zvezi s financiranjem 
malih in srednjih podjetij ter 
mikroposojili;

Or. es

Predlog spremembe 16
Franziska Katharina Brantner
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba uvesti večjo 
prilagodljivost finančne pomoči za države 
kandidatke in za morebitne kandidatke; je 
dejansko prepričan, da morajo proračunska 
prizadevanja Unije ustrezati učinkovitemu 
ritmu in napredku pristopnih pogajanj, po 
načelu „več za več“, ob upoštevanju 
absorpcijske zmožnosti Unije; 

6. meni, da je treba uvesti večjo 
prilagodljivost finančne pomoči za države 
kandidatke in za morebitne kandidatke; je 
dejansko prepričan, da morajo proračunska 
prizadevanja Unije ustrezati učinkovitemu 
ritmu in napredku pristopnih pogajanj, po 
načelu „več za več“;

Or. en

Predlog spremembe 17
Anneli Jäätteenmäki

Osnutek mnenja
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Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. meni, da je treba uvesti večjo 
prilagodljivost finančne pomoči za države 
kandidatke in za morebitne kandidatke; je 
dejansko prepričan, da morajo proračunska 
prizadevanja Unije ustrezati učinkovitemu 
ritmu in napredku pristopnih pogajanj, po 
načelu „več za več“, ob upoštevanju 
absorpcijske zmožnosti Unije; 

6. meni, da je treba uvesti večjo 
prilagodljivost finančne pomoči za države 
kandidatke in za morebitne kandidatke; je 
dejansko prepričan, da morajo proračunska 
prizadevanja Unije ustrezati učinkovitemu 
ritmu in napredku pristopnih pogajanj, po 
načelu „več za več“, ob upoštevanju 
absorpcijske zmožnosti Unije; poudarja, 
da to načelo pomeni tudi „manj“ za 
države, ki ne izpolnjujejo svojih 
obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 18
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi morala biti tudi 
finančna pomoč za države nečlanice EU 
bolj prilagodljiva; je prav tako prepričan, 
da morajo proračunska prizadevanja 
Evropske unije ustrezati ritmu in 
dejanskemu napredku pri uresničevanju 
dogovorjenih ciljev v partnerstvu z 
državami upravičenkami v skladu z 
načelom „več za več“;

Or. en

Predlog spremembe 19
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)



AM\908475SL.doc 13/14 PE492.844v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. znova opozarja na odgovornost EU za 
varnost, demokracijo, spoštovanje pravne 
države ter trajnostni in vključujoči 
gospodarski razvoj po vsem svetu; v zvezi s 
tem odločno poudarja dodano vrednost 
večletnih programov EU, kot sta 
instrumenta za stabilnost in človekove 
pravice; poudarja tudi, da bo morali biti 
programi EU za zunanje delovanje bolj 
dostopni civilni družbi, socialnim 
partnerjem ter lokalnim in regionalnim 
organom, da se spodbudi njihovo 
udeležbo in občutek odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 20
María Muñiz De Urquiza

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. odločno zagovarja stališče, da je treba 
ohraniti rezervo za nujno pomoč, ki se je v 
sedanji obliki, kot nenačrtovana rezerva 
zunaj omejitev večletnega finančnega 
okvira 2014–2020, izkazala za izjemno 
koristno, in ji zagotoviti precejšnja, 
realistična sredstva, ki jih bo lahko Unija 
uporabila za hitro odzivanje na 
nepredvidene potrebe in nepričakovane 
krize, če bo to potrebno; pozdravlja 
predlog Komisije o tem, da se ta sredstva 
povečajo na 350 milijonov EUR (v cenah 
iz leta 2011) in da se omogoči uporaba do 
leta n+1, kar je izjemno pozitiven korak v 
pravo smer; poudarja, da bi utegnila 
vključitev rezerve za nujno pomoč v 
razdelek 4, kot jo predlagajo nekatere 
države članice, povzročiti zmanjšanje 
skupnih sredstev, ki so na voljo za 
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zunanje delovanje EU;

Or. en

Predlog spremembe 21
Franziska Katharina Brantner
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. meni, da je za uspešnost zunanje 
politike EU pomembno, da ima Evropska 
služba za zunanje delovanje dovolj 
sredstev za izvajanje vse večjega števila 
nalog, ki so ji zaupane; vseeno pa 
poudarja, da je treba ta sredstva porabiti 
na najbolj učinkovit način in da je 
trenutno kadrovska sestava te službe 
neuravnotežena, saj občutno prevladujejo 
delovna mesta v višjih razredih AD;

Or. en


