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Predlog spremembe 1
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. je seznanjen s političnim dogovorom o 
večletnem finančnem okviru 2014-2020 z 
dne 27. junija 2013, ki omogoča 
nadaljevanje financiranja politike, 
osredotočenega na nove prednostne naloge 
za dosego ciljev strategije Evropa 2020; je 
prepričan, da so visoka raven zaščite okolja 
v Evropski uniji, zdravje kot osnovni pogoj 
za ekonomsko blaginjo, varnost živil in 
krme ter mehanizmi za zaščito pred 
naravnimi katastrofami in nesrečami, ki jih 
povzroči človek, osrednje vrednote vseh 
državljanov EU;

1. je seznanjen s političnim dogovorom o 
večletnem finančnem okviru 2014-2020 z 
dne 27. junija 2013, ki omogoča 
nadaljevanje financiranja politike, 
osredotočenega na nove prednostne naloge 
za dosego ciljev strategije Evropa 2020; 
ugotavlja, da večletni finančni okvir 
vsebuje pomemben sporazum o 
prilagodljivosti, ki bo omogočil čim boljšo 
izrabo sredstev, ki so jih države članice v 
primerjavi s prvotnim predlogom Komisije 
močno zmanjšale; je prepričan, da so 
visoka raven zaščite okolja v Evropski 
uniji, zdravje kot osnovni pogoj za 
ekonomsko blaginjo, varnost živil in krme 
ter mehanizmi za zaščito pred naravnimi 
katastrofami in nesrečami, ki jih povzroči 
človek, osrednje vrednote vseh državljanov 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 2
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da je večletni finančni okvir 
načrt porabe, v katerem so prednostne 
naloge Unije izražene s finančnimi 
podatki; spominja, da ne gre za 
sedemletni proračun, temveč izhodišče za 
vsakoletni proračunski postopek, ki 
določa najvišje letne zneske, ki jih Unija 
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lahko porabi na posameznih političnih 
področjih; ocenjuje, da je zato tako 
politični kot proračunski okvir v korist 
500 milijonom Evropejcev;

Or. en

Predlog spremembe 3
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poudarja, da je treba Evropi pomagati, 
da se bo izvila iz krize;
meni, da naj bi načrt porabe prispeval k 
rasti in novim delovnim mestom v Evropi 
ter k bolj zelenemu kmetijstvu, da bo tako 
Evropa bolje skrbela za okolje in da bo 
njen mednarodni ugled zrasel;
ugotavlja, da predlogi predvidevajo 
povečanje financiranja za raziskave in 
inovacije, izobraževanje in usposabljanje 
ter zunanje odnose; ugotavlja še, da naj bi 
odhodki za podnebne ukrepe predstavljali 
najmanj 20 % vse porabe Unije v obdobju 
2014–2020;

Or. en

Predlog spremembe 4
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. je seznanjen s stališčem Sveta o 
predlogu proračuna za leto 2014, ki 
predvideva 142.226,9 milijona EUR za 
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obveznosti in 135.004,6 milijona EUR za 
plačila, torej še zmanjšuje zneska, ki ju je 
prvotno predlagala Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 5
José Manuel Fernandes

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ugotavlja, da se velika večina 
programov izteče 31. decembra 2013 (na
primer civilna zaščita), in poziva k 
sprejetju nove pravne podlage v rednem 
zakonodajnem postopku še pred začetkom 
leta 2014, da bo mogoče zagotoviti 
financiranje za milijone upravičencev v 
Uniji; poudarja, da mora biti pravna 
podlaga dokončana do omenjenega roka;

Or. en

Predlog spremembe 6
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. je zaskrbljen zaradi predloga Sveta, da 
bo zmanjšal plačila za okoljske in 
podnebne ukrepe za 10,7 milijona EUR 
glede na preteklo, trenutno in 
pričakovano proračunsko izvrševanje; ne 
namerava sprejeti tega zmanjšanja, saj je 
bilo izvrševanje na tem področju politike 
vedno zelo zadovoljivo; zato meni, da 
argument Sveta ni prepričljiv in da je ta 
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znesek zmanjšal povsem aritmetično, da bi 
oklestil proračunska sredstva nasploh;

Or. en

Predlog spremembe 7
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. podpira izpostavljanje regij v Evropi, ki 
so privzele podnebju prijazen pristop k 
prometu, okolju, energiji in ravnanju z 
odpadki; predlaga, naj Komisija vsakih pet 
let nagradi trud tistih regij, ki izpolnjujejo 
cilje;

6. podpira izpostavljanje regij v Evropi, ki 
so privzele podnebju prijazen pristop k 
prometu, okolju, energiji in ravnanju z 
odpadki; predlaga, naj Komisija vsakih pet 
let nagradi trud tistih regij, ki izpolnjujejo 
cilje; poziva Komisijo, naj do konca 
leta 2013 predstavi osnutek za to nagrado;

Or. en

Predlog spremembe 8
Jutta Haug

Osnutek mnenja
Odstavek 12 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

12a. ne namerava potrditi odločitve Sveta, 
da bo proračun agencij, ki sodijo v 
pristojnost tega odbora, zmanjšal za 
2.051.898 EUR; meni, da je utemeljitev 
Sveta, da to zmanjšanje ustreza znesku za 
prilagoditev plač za leti 2011 in 2012, 
pesek v oči, saj Svet agencije obravnava 
kot upravno breme;

Or. en


