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Predlog spremembe 1
Alda Sousa, Jürgen Klute, Paul Murphy

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, kar je v trenutnih razmerah in v
okviru sedanjih postopkov največ, kar je 
možno doseči; namerava med prihodnjimi 
proračunskimi postopki v celoti izkoristiti 
na novo vzpostavljene instrumente, zlasti 
kar zadeva prilagodljivost;

1. zavrača politični dogovor o svežnju 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 dosegli Parlament, irsko 
predsedstvo in Komisija, saj ta dogovor ne 
odseva nobenih prednostnih nalog in
pomislekov, ki bi lahko prispevali k 
preusmeritvi sedanje socialne, 
gospodarske in finance krize, kar bi lahko 
preprečilo sedanje izredne socialne 
razmere v številnih državah članicah EU; 
poudarja, da bodo ta dogovor, ki bo Unijo 
obvezoval za naslednjih sedem let, in 
ukrepi Evropskega sveta, Evropske 
komisije, Evropske centralne banke in 
Mednarodnega denarnega sklada za boj 
proti socialni, gospodarski in finančni 
krizi vodili zgolj v znatno povečanje 
brezposelnosti, močno znižanje plač, višjo 
upokojitveno starost in manjšo javno 
porabo na področjih, kot so raziskave,
inovacije, izobraževanje in zdravstvo;

Or. en

Predlog spremembe 2
Helga Trüpel
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju 1. zavrača politični dogovor o svežnju 
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večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni 
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, kar je v trenutnih razmerah in v
okviru sedanjih postopkov največ, kar je 
možno doseči; namerava med prihodnjimi 
proračunskimi postopki v celoti izkoristiti 
na novo vzpostavljene instrumente, zlasti 
kar zadeva prilagodljivost;

večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni 
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, glede na to, da je rezultat daleč 
od začetnega pogajalskega stališča 
Parlamenta in ne izpolnjuje nobenih 
njegovih ključnih zahtev iz resolucije, ki 
jo je sprejel z veliko večino glasov 13. 
marca 2013, kot so znatno povečanje 
politik, usmerjenih v prihodnost, obvezen 
in obširen pregled, največja splošna 
prilagodljivost ter sporazum o lastnih 
virih; zato poziva Svet in Komisijo, naj 
nadaljujeta s pogajanji o večletnem 
finančnem okviru za bolj uravnotežen 
rezultat;

Or. en

Predlog spremembe 3
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni 
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, kar je v trenutnih razmerah in v 
okviru sedanjih postopkov največ, kar je 
možno doseči; namerava med prihodnjimi 
proračunskimi postopki v celoti izkoristiti
na novo vzpostavljene instrumente, zlasti 
kar zadeva prilagodljivost;

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni 
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, vendar opozarja, da je še vedno 
treba izpolniti niz pogojev, preden se 
lahko o svežnju glasuje; namerava v celoti 
izkoristiti svoja zakonodajna pooblastila v 
sedanjih pogajanjih o pravni podlagi za 
nove programe, pa tudi med prihodnjimi 
proračunskimi postopki na novo 
vzpostavljene instrumente, zlasti kar 
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zadeva prilagodljivost;

Or. en

Predlog spremembe 4
Eider Gardiazábal Rubial

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 (uredba večletnega finančnega 
okvira in Medinstitucionalni sporazum o 
boljši pripravi zakonodaje), ki so ga 27. 
junija 2013 na najvišji politični ravni 
dosegli Parlament, irsko predsedstvo in 
Komisija, kar je v trenutnih razmerah in v 
okviru sedanjih postopkov največ, kar je 
možno doseči; namerava med prihodnjimi 
proračunskimi postopki v celoti izkoristiti 
na novo vzpostavljene instrumente, zlasti 
kar zadeva prilagodljivost;

1. je seznanjen s političnim dogovorom o 
svežnju večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 (uredba večletnega 
finančnega okvira in Medinstitucionalni 
sporazum o boljši pripravi zakonodaje), ki 
so ga 27. junija 2013 na najvišji politični 
ravni dosegli Parlament, irsko predsedstvo 
in Komisija; namerava med prihodnjimi 
proračunskimi postopki v celoti izkoristiti 
na novo vzpostavljene instrumente, zlasti 
kar zadeva prilagodljivost;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da dolgotrajna in naporna 
pogajanja tako v Svetu kot na 
medinstitucionalni ravni ter njihovi 
rezultati ne kažejo zadovoljivega izvajanja 
novih določb o večletnem finančnem 
okviru iz Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki so se prvič izvajale, zlasti kar 
zadeva vlogo in pristojnosti Parlamenta;

2. poudarja, da so dolgotrajna in naporna
pogajanja tako v Svetu kot na 
medinstitucionalni ravni razkrila, da Svet 
krši nove določbe o večletnem finančnem 
okviru iz Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki so se prvič izvajale, zlasti kar 
zadeva vlogo in pristojnosti Parlamenta;
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Or. en

Predlog spremembe 6
Helga Trüpel
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da dolgotrajna in naporna 
pogajanja tako v Svetu kot na 
medinstitucionalni ravni ter njihovi 
rezultati ne kažejo zadovoljivega izvajanja
novih določb o večletnem finančnem 
okviru iz Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki so se prvič izvajale, zlasti kar 
zadeva vlogo in pristojnosti Parlamenta;

2. je prepričan, da dolgotrajna in naporna 
pogajanja tako v Svetu kot na 
medinstitucionalni ravni ter njihovi 
rezultati pomenijo nezadovoljivo izvajanje
novih določb o večletnem finančnem 
okviru iz Pogodbe o delovanju Evropske 
unije, ki so se prvič izvajale, zlasti kar 
zadeva vlogo in pristojnosti Parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 7
Alda Sousa, Jürgen Klute

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. globoko obžaluje, da je bil dogovor 
sklenjen, in odločno zavrača skrivnostni, 
nedemokratični postopek, ki je privedel do 
političnega dogovora brez predhodnega 
posvetovanja z vsemi političnimi 
skupinami v Evropskem parlamentu; 
obžaluje, da Evropski svet ne upošteva 
vloge Parlamenta in njegovih pristojnosti, 
določenih z Lizbonsko pogodbo;

Or. en
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Predlog spremembe 8
Alda Sousa, Jürgen Klute

Osnutek mnenja
Odstavek 2 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2b. poudarja neuspeh pogajanj s Svetom o 
vseh določbah večletnega finančnega 
okvira in medinstitucionalnega 
sporazuma, s katerimi naj bi se Uniji 
zagotovil sodoben, v prihodnost usmerjen, 
prilagodljiv in pregleden proračun, ki bi 
zagotovil rast in dostojna delovna mesta 
ter premostil vrzel med političnimi 
zavezami EU in njenimi proračunskimi 
sredstvi;

Or. en

Predlog spremembe 9
Helga Trüpel
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da je Svet sklepe Evropskega 
sveta z dne 8. februarja 2013 razumel kot 
zavezujoče za pogajalce Sveta; poudarja,
da so sklepi Evropskega sveta vključevali
tudi elemente, ki sodijo v redni 
zakonodajni postopek, kot so podrobna 
merila za dodeljevanje sredstev, finančna 
sredstva po programih ali upravičencih pa 
tudi diskrecijsko dodeljena finančna 
sredstva, s katerimi se prilagaja raven 
nacionalnih vračil iz proračuna Unije;

3. obžaluje, da Svet sklepe Evropskega 
sveta z dne 8. februarja 2013 razume kot 
zavezujoče za pogajalce Sveta; poudarja, 
sklepi Evropskega sveta vključujejo tudi 
elemente, ki sodijo v redni zakonodajni 
postopek, kot so podrobna merila za 
dodeljevanje sredstev, finančna sredstva po 
programih ali upravičencih pa tudi 
diskrecijsko dodeljena finančna sredstva, s 
katerimi se prilagaja raven nacionalnih 
vračil iz proračuna Unije; poudarja, da so 
pogajanja privedla do stanja, v katerem 
ima Evropski svet dejansko zakonodajno 
moč, kar je v nasprotju z določbami in 
duhom Lizbonske pogodbe;



PE516.960v01-00 8/11 AM\1002223SL.doc

SL
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Predlog spremembe 10
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. obžaluje, da je Svet sklepe Evropskega 
sveta z dne 8. februarja 2013 razumel kot 
zavezujoče za pogajalce Sveta; poudarja, 
da so sklepi Evropskega sveta vključevali 
tudi elemente, ki sodijo v redni 
zakonodajni postopek, kot so podrobna 
merila za dodeljevanje sredstev, finančna 
sredstva po programih ali upravičencih pa 
tudi diskrecijsko dodeljena finančna 
sredstva, s katerimi se prilagaja raven 
nacionalnih vračil iz proračuna Unije;

3. obžaluje, da Svet sklepe Evropskega 
sveta z dne 8. februarja 2013 razume kot 
zavezujoče za pogajalce Sveta; poudarja, 
da so sklepi Evropskega sveta vključevali 
tudi elemente, ki sodijo v redni 
zakonodajni postopek, kot so podrobna 
merila za dodeljevanje sredstev, finančna 
sredstva po programih ali upravičencih pa 
tudi diskrecijsko dodeljena finančna 
sredstva, s katerimi se prilagaja raven 
nacionalnih vračil iz proračuna Unije;

Or. en

Predlog spremembe 11
Helga Trüpel
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je trdno odločen, da bo v celoti izvajal 
svoje zakonodajne pravice, ki so določene 
v Lizbonski pogodbi; še enkrat poudarja, 
da pogajanj o prvinah, ki spadajo v okvir 
rednega zakonodajnega postopka, ne 
morejo nadomestiti sklepi Evropskega 
sveta o večletnem finančnem okviru, ki so 
samo politična priporočila Svetu; svari 
Svet pred vsakim poskusom zmanjševanja 
zakonodajnih pristojnosti Evropskega 
parlamenta, predvsem na področju 
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reforme kohezijske politike in skupne 
kmetijske politike;

Or. en

Predlog spremembe 12
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poleg tega obžaluje, da številni stiki in 
seje zadnjih nekaj let med njegovo 
delegacijo in zaporednimi predsedstvi 
Sveta niso vplivali na duh, časovni 
razpored ali vsebino pogajanj ali na stališče 
Sveta, vključno s potrebo po razločevanju 
zakonodajnih od proračunskih vidikov 
dogovora o večletnem finančnem okviru;

4. poleg tega globoko obžaluje, da številni 
stiki in seje zadnjih nekaj let med njegovo 
delegacijo in zaporednimi predsedstvi 
Sveta niso vplivali na duh, časovni 
razpored ali vsebino pogajanj ali na stališče 
Sveta, vključno do zdaj s potrebo po 
razločevanju zakonodajnih od proračunskih 
vidikov dogovora o večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 13
Helga Trüpel
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. globoko obžaluje pomanjkanje 
ambicioznosti in plodnega pristopa 
Evropske komisije, ki ni izpolnila svoje 
osrednje vloge v postopku odločanja;

Or. en
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Predlog spremembe 14
Alda Sousa, Jürgen Klute

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponavlja, da je treba povečati 
preglednost in zagotoviti demokratičen 
postopek, ki zagotavlja in jamči 
navzočnost predstavnikov vseh političnih 
skupin Evropskega parlamenta v vseh 
fazah pogajanj, vztraja, da mora imeti na 
razpolago vse pomembne informacije 
Komisije o ravni dogovorjenih 
nacionalnih dodelitev v okviru kohezijske 
in kmetijske politike, vključno z 
odstopanji in specifičnimi dodelitvami 
posamezni državi članici; prav tako 
zahteva vse pomembne informacije o 
učinku sklepov, sprejetih na prihodkovni 
strani večletnega finančnega okvira, na 
posamezno državo članico;

Or. en

Predlog spremembe 15
Anne E. Jensen, George Lyon, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva, naj Odbor za proračun v 
sodelovanju z Odborom za ustavne zadeve 
pravočasno pred pregledom leta
2016/predlogi revizije oblikuje potrebne 
sklepe in pripravi nove predloge o tem, 
kako naj bi ta pogajanja potekala, da bi 
zagotovili demokratičnost in preglednost 
celotnega postopka določitve proračuna.

6. poziva, naj Odbor za proračun v 
sodelovanju z Odborom za ustavne zadeve 
pravočasno pred revizijo po volitvah leta
2016 oblikuje potrebne sklepe in pripravi 
nove predloge o tem, kako naj bi ta 
pogajanja potekala, da bi zagotovili 
demokratičnost in preglednost celotnega 
postopka določitve proračuna.

Or. en
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