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Predlog spremembe 1
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Naslov poročila

Predlog resolucije Predlog spremembe

o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za konkurenčno, trajnostno 
in vključujočo Evropo

o vlaganju v prihodnost: novi večletni 
finančni okvir za pametno, trajnostno in 
vključujočo Evropo

Or. en

Predlog spremembe 2
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju člena 11 PDEU, ki 
institucije Unije zavezuje k vključevanju 
zahtev varstva okolja v opredelitev in 
izvajanje politik in dejavnosti Unije, zlasti 
z namenom spodbujanja trajnostnega 
razvoja,

Or. en

Predlog spremembe 3
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju treh presečnih določb 
Pogodbe o delovanju Evropske unije iz 
členov 8, 9 in 10 ter člena 11 Pogodbe o 
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Evropski uniji,

Or. en

Predlog spremembe 4
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Skupne izjave Sveta in 
predstavnikov vlad držav članic v okviru 
Sveta ter Evropskega parlamenta in 
Komisije o razvojni politiki Evropske 
unije z naslovom „Evropsko soglasje“1, 
podpisane dne 20. decembra 2005,
__________________
1 UL L 46, 24.2.2006, str. 1. 

Or. en

Predlog spremembe 5
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias, Graham Watson v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 9. 
julija 2008 o evropskem strateškem načrtu 
za energetsko tehnologijo (načrt SET),

Or. en

Predlog spremembe 6
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju integrirane smernice št. 
10 o spodbujanju socialne vključenosti in 
boju proti revščini,

Or. en

Predlog spremembe 7
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju strategije za enakost 
med ženskami in moškimi za obdobje 
2010–2015, pakta za mlade, strategije o 
invalidnosti, evropskega pakta o 
duševnem zdravju in dobrem počutju ter
agende za otrokove pravice,

Or. en

Predlog spremembe 8
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju ratifikacije Konvencije 
Združenih narodov o pravicah invalidov s 
strani Evropske unije,

Or. en
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Predlog spremembe 9
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 
25. novembra 2010 in z dne 15. decembra 
2010 o stališču Parlamenta glede 
proračuna 2011,

Or. en

Predlog spremembe 10
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju dela posebnega odbora 
za finančno, gospodarsko in socialno 
krizo in potrebe po nadaljnjem ukrepanju 
na podlagi njegovega dela, zlasti kar 
zadeva podporo za trajnostno in 
kakovostno rast ter dolgoročne naložbe za 
obvladovanje dolgoročnih učinkov krize,

Or. en

Predlog spremembe 11
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker si mora Evropska unija v skladu s 
členom 311 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije zagotoviti potrebna 
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sredstva za doseganje svojih ciljev in 
izvajanje svojih politik ter se v celoti 
financirati iz lastnih sredstev,

Or. en

Predlog spremembe 12
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker je treba Evropski parlament 
skladno s členoma 312(5) in 324 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije ustrezno 
vključiti v proces pogajanj o naslednjem 
večletnem finančnem okviru,

Or. en

Predlog spremembe 13
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe krepi politike Unije in ustvarja 
nova področja pristojnosti, kar bi se 
moralo odražati v naslednjem večletnem 
finančnem okviru,

C. ker začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe, ki krepi politike Unije in ustvarja 
nova področja pristojnosti, kot tudi 
nedavne dodatne zaveze EU z velikimi 
finančnimi posledicami, ki jih je sprejel 
Evropski svet, kot sta strategija EU 2020 
in finančna pomoč državam v razvoju za 
boj proti podnebnim spremembam, še niso 
ustrezno podprti v sedanjem večletnem 
finančnem okviru in jih je zato treba 
upoštevati v naslednjem večletnem 
finančnem okviru,

Or. en
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Predlog spremembe 14
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe krepi politike Unije in ustvarja 
nova področja pristojnosti, kar bi se 
moralo odražati v naslednjem večletnem 
finančnem okviru,

C. ker začetek veljavnosti Lizbonske 
pogodbe, ki so ji kot Evropski ustavi 
nasprotovali francoski in nizozemski 
volivci, krepi centralizirano oblikovanje 
politik Unije in ustvarja nova področja 
delovanja,

Or. en

Predlog spremembe 15
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker novim pristojnostim iz Lizbonske 
pogodbe in novim zavezam EU ni mogoče 
zadostiti, ne da bi v sedanjem finančnem 
okviru določili negativne prednostne 
naloge, če se zaveze v naslednjem 
finančnem okviru ohranijo na ravni 1 % 
BND EU,

Or. en

Predlog spremembe 16
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker bi morale vrednote in načela 
Evropske unije, ki so določena v 
Lizbonski pogodbi, kot so demokracija, 
človekove pravice, enakost med ženskami 
in moškimi in socialna pravičnost, 
določati okvir za naslednji večletni 
finančni okvir in se zrcaliti v proračunu 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 17
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker bi morale vrednote in načela 
Evropske unije, ki so določena v 
Lizbonski pogodbi, kot so demokracija, 
človekove pravice, enakost med ženskami 
in moškimi in socialna pravičnost, 
določati okvir za naslednji večletni 
finančni okvir in se odražati v proračunu 
EU,

Or. en

Predlog spremembe 18
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
finančna in gospodarska kriza, prehod v 
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v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

nizkoogljično družbo, demografske 
spremembe, razvoj storitev splošnega 
pomena, spodbujanje kakovostnega dela, 
enakost spolov, okoljsko in socialno 
vzdržen razvoj, vse večja svetovna 
neravnovesja pri prihrankih in naložbah, 
stanje na tekočih računih, zaposlovanje in 
porazdelitev prihodkov ter grožnje 
terorizma in organiziranega kriminala, 
zahtevajo odločen odziv Unije in njenih 
članic; ker odpravljanje teh neravnovesij 
na svetovni ravni in znotraj Evropske 
unije zahteva sodelovalni pristop, ki se bo 
osredotočil na okrepitev domačega 
povpraševanja in gospodarstev na poti k 
socialno in okoljsko vzdržnemu razvoju, 
tako v posameznih svetovnih regijah kot 
znotraj EU, namesto vse ostrejše tekme za 
konkurenčnost, ki lahko le še dodatno 
poslabša obstoječa neravnovesja, vključno 
z možnostjo svetovne valutne vojne,

Or. en

Predlog spremembe 19
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
obvladovanje podnebnih sprememb,
konkurenčne zahteve glede energije, vode 
in naravnih virov, demografski izzivi, 
vključno z vključevanjem priseljencev in 
zaščito prosilcev za azil na podlagi 
temeljnih vrednot in univerzalnih 
človekovih pravic, odsotnost prave 
enakost med ženskami in moškimi ter
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
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in njenih držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 20
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska, socialna in okoljska kriza, 
hitra rast gospodarstev v vzponu, potreba 
po prehodu v trajnostno poogljično
družbo, ki uporablja vire in energijo na 
učinkovit način brez opiranja na jedrsko 
energijo, demografski izziv, neenakosti pri 
porazdelitvi prihodkov in revščina, 
sprememba globalne porazdelitve 
proizvodnje in prihrankov h 
gospodarstvom v vzponu ter grožnje 
naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči 
človek, terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 21
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens, Giommaria 
Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo



PE462.723v01-00 12/99 AM\862964SL.doc

SL

staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

in gospodarstvo, ki učinkovito izkorišča 
vire, staranje prebivalstva, ki ogroža 
vzdržnost njenega socialnega modela, 
sprememba globalne porazdelitve 
proizvodnje in prihrankov h 
gospodarstvom v vzponu, boj proti 
revščini ter grožnje terorizma in 
organiziranega kriminala, zahtevajo 
odločen odziv Unije in njenih držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 22
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, sprememba globalne 
porazdelitve proizvodnje in prihrankov h 
gospodarstvom v vzponu ter grožnje 
organiziranega kriminala, zahtevajo 
odločen odziv Unije in njenih držav članic,

Or. pt

Predlog spremembe 23
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
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gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, sprememba globalne 
porazdelitve proizvodnje in prihrankov h 
gospodarstvom v vzponu ter grožnje 
terorizma in organiziranega kriminala, 
zahtevajo odločen odziv Unije in njenih 
držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 24
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu, še 
vedno prisotne socialne, ekonomske in 
teritorialne razlike ter grožnje terorizma in 
organiziranega kriminala, zahtevajo 
odločen odziv Unije in njenih držav članic,

Or. en

Predlog spremembe 25
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in D. ker izzivi, s katerimi se soočajo Unija in 
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njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, hitra rast gospodarstev 
v vzponu, prehod v nizkoogljično družbo, 
staranje prebivalstva, ki ogroža vzdržnost 
njenega socialnega modela, sprememba 
globalne porazdelitve proizvodnje in 
prihrankov h gospodarstvom v vzponu ter 
grožnje terorizma in organiziranega 
kriminala, zahtevajo odločen odziv Unije 
in njenih držav članic,

njeni državljani, kot so na primer svetovna 
gospodarska kriza, skokovito povečanje 
stopenj brezposelnosti, hitra rast 
gospodarstev v vzponu, prehod v 
nizkoogljično družbo, staranje 
prebivalstva, ki ogroža vzdržnost njenega 
socialnega modela, sprememba globalne 
porazdelitve proizvodnje in prihrankov h 
gospodarstvom v vzponu ter grožnje 
terorizma in organiziranega kriminala, 
zahtevajo odločen odziv Unije in njenih 
držav članic,

Or. de

Predlog spremembe 26
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker ima EU na mednarodni ravni 
večjo težo kot vse države članice skupaj, 
če bi nastopale posamezno,

Or. en

Predlog spremembe 27
Bas Eickhout, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava D b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Db. ker proračun EU ne more biti 
verodostojen instrument pri prizadevanjih 
za stabiliziranje evropskih financ in 
spodbuditev njenega gospodarstva, če v 
večletnem finančnem načrtu EU in 
njenem sistemu prihodkov ne pride do 
korenite reforme,
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Predlog spremembe 28
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava D c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dc. ker je ena od glavnih nalog Unije, kot 
je določeno v Pogodbah, spodbujanje 
ekonomske, socialne in teritorialne 
kohezije ter solidarnosti med državami 
članicami, 

Or. pl

Predlog spremembe 29
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava D d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dd. ker kljub temu, da so bili v zadnjih 
letih doseženi uspehi pri ekonomski in 
socialni koheziji med različnimi območji 
Unije, še vedno ostajajo notranje 
neenakosti, ki zahtevajo ohranitev 
tradicionalnih strukturnih skladov in 
kohezijskega sklada,

Or. en

Predlog spremembe 30
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava D e (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

De. ker mora biti glavni cilj prihodnje 
evropske politike zmanjšanje razlik med 
regijami ter ker ima prepoznavna in 
uspešna kohezijska politika že sama po 
sebi evropsko dodano vrednost; ker lahko 
takšna politika koristi vsem 27 državam 
članicam Evropske unije,

Or. en

Predlog spremembe 31
Bas Eickhout, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava D f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Df. ker ostaja proračun EU omejen, 
nacionalni proračuni pa so v težavah, kar 
ogroža trajnost rasti EU, izvedljivost 
njenih programov in projektov ter 
dodatno ogroža socialno pravičnost,

Or. en

Predlog spremembe 32
Bas Eickhout, Andrew Duff

Predlog resolucije
Uvodna izjava D g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Dg. ker se skladno z Lizbonsko pogodbo 
„proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“ (člen 311 PDEU),

Or. en
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Predlog spremembe 33
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker državljani EU od Unije zahtevajo 
več in ker so bolj kritični do njenega 
delovanja ter ker se bo javnost z Unijo 
ponovno poistovetila šele, ko bodo njeni 
državljani prepričani, da Unija bolje streže 
njihovim vrednotam in interesom,

E. ker državljani EU od Unije zahtevajo 
več in ker so bolj kritični do njenega 
delovanja ter ker se javnost z Unijo ne bo
poistovetila, vse dokler ne bodo njeni 
državljani prepričani, da Unija streže 
njihovim vrednotam in interesom,

Or. en

Predlog spremembe 34
Helga Trüpel, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker bi strategija Evropa 2020 z 
ustvarjanjem delovnih mest ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo Evropi 
morala pomagati, da iz krize izide 
močnejša; ker ta strategija temelji na petih 
krovnih ciljih Unije glede spodbujanja 
zaposlovanja, izboljšanja pogojev za 
inovacije, raziskave in razvoj, doseganja 
ciljev na področju podnebnih sprememb in 
energije, izboljšanja ravni izobrazbe ter 
spodbujanje socialne vključenosti, zlasti z 
zmanjševanjem revščine,

F. ker bi strategija Evropa 2020 z 
ustvarjanjem delovnih mest ter pametno, 
trajnostno in vključujočo rastjo Evropi 
morala pomagati, da iz krize izide 
močnejša; ker ta strategija temelji na petih 
krovnih ciljih Unije glede spodbujanja 
zaposlovanja, izboljšanja pogojev za 
inovacije, raziskave in razvoj, doseganja 
ciljev na področju podnebnih sprememb in 
energije, izboljšanja ravni izobrazbe ter 
spodbujanje socialne vključenosti in 
kulturne raznolikosti, zlasti z 
zmanjševanjem revščine,

Or. en

Predlog spremembe 35
Luis de Grandes Pascual
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Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker mora prihodnji večletni finančni 
okvir ustrezno odražati pomen prometne 
infrastrukture za notranji trg zaradi 
njenega učinka na izboljšanje mobilnosti 
državljanov, blaga in storitev, na okrepitev 
gospodarske aktivnosti in ustvarjanje 
novih delovnih mest ter zaradi njenega 
prispevka k ekonomski, socialni in 
teritorialni koheziji,

Or. es

Predlog spremembe 36
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Charles Goerens, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fb. ker razvojni cilji tisočletja vključujejo 
zmanjšanje revščine, kar je po Lizbonski 
pogodbi eden od glavnih ciljev politik EU,

Or. en

Predlog spremembe 37
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Uvodna izjava F c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fc. ker je treba vzpostaviti načelo deljenih 
pristojnosti in obveznosti med ženskami in 
moškimi doma, na delovnem mestu ter v 
širši nacionalni in mednarodni skupnosti, 
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saj je to predpogoj za enakost, razvoj in 
mir ter osnova za trajnostni razvoj, ki je 
osredotočen na ljudi,

Or. en

Predlog spremembe 38
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker proračun Unije ne bo zadoščal za 
vse predvidene naloge, če bo njegova 
zgornja meja ostala omejena na zgolj 
1,23 % BND EU, in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
financiranja za podporo socialno in 
okoljsko trajnostnih vlaganj in povečanje 
visokokakovostnega zaposlovanja v skladu 
z načelom dostojnega in kakovostnega 
dela in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

Or. en

Predlog spremembe 39
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker je treba temeljito prerazporediti 
strateške prednostne naloge proračunske 
porabe EU in ker je proračun Unije lahko 
močno sredstvo za reformo, če se poraba 
EU usmeri na področja, ki spodbujajo 
gospodarsko rast, kot so inovacije, 
raziskave in razvoj, in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
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zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

Or. en

Predlog spremembe 40
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo 
vlaganj in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča z vlaganji,

Or. en

Predlog spremembe 41
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker je proračun Unije močno sredstvo za 
reformo in ker se njegov vpliv lahko 
poveča, če pritegne dodatne vire zasebnega 
financiranja za podporo vlaganj in tako 
deluje kot katalizator za multipliciranje 
porabe Unije,

Or. en

Predlog spremembe 42
Ilda Figueiredo
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Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
financiranja za podporo vlaganj in tako 
deluje kot katalizator za multipliciranje 
porabe Unije,

Or. pt

Predlog spremembe 43
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega financiranja za podporo vlaganj 
in tako deluje kot katalizator za 
multipliciranje porabe Unije,

G. ker je proračun Unije lahko močno 
sredstvo za reformo in ker se njegov vpliv 
lahko poveča, če pritegne dodatne vire 
zasebnega in javnega financiranja za 
podporo vlaganj in tako deluje kot 
katalizator za multipliciranje porabe Unije,

Or. en

Predlog spremembe 44
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker ostaja proračun EU najboljši 
finančni instrument za solidarnost med 
državami članicami ter instrument 
dolgoročnega usklajevanja in 
uresničevanja skupnih ciljev in načel,
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Or. en

Predlog spremembe 45
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava G b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Gb. ker t.i. načelo „pravičnega povračila“ 
(„juste retour“) ni ekonomsko utemeljeno, 
saj pristop, ki temelji zgolj na neto 
plačnicah/neto prejemnicah, ne upošteva 
ustrezno evropske dodane vrednosti, 
učinkov prelivanja in načela solidarnosti 
med državami EU ter s tem spodkopava 
skupni cilj politik EU,

Or. en

Predlog spremembe 46
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker je načelo dobrega finančnega 
upravljanja eno temeljnih načel za 
izvajanje proračuna Unije, ker številne 
države članice v nacionalnih proračunih 
izvajajo zahtevne fiskalne prilagoditve, in 
ker je dobro finančno upravljanje –
učinkovito, uspešno in ekonomično – vse 
pomembnejše na področju javne porabe 
tako na ravni Unije kot tudi na ravni držav 
članic,

H. ker je načelo dobrega finančnega 
upravljanja eno temeljnih načel za 
izvajanje proračuna Unije in ker je dobro 
finančno upravljanje – učinkovito, uspešno 
in ekonomično – na področju javne porabe 
pomembno tako na ravni Unije kot tudi na 
ravni držav članic,

Or. en
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Predlog spremembe 47
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker je treba skladno s spremembami, 
ki jih države članice uvajajo v nacionalne 
proračune, in za zagotovitev 
osredotočenosti na finančno upravljanje 
višino večletnega finančnega okvira 
realno zamrzniti; ker je zato za učinkovito 
financiranje strategije Evropa 2020 treba 
občutno spremeniti prednostne naloge v 
okviru porabe,

Or. en

Predlog spremembe 48
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. ker številne države članice v 
nacionalnih proračunih izvajajo zahtevne 
fiskalne prilagoditve,

Or. en

Predlog spremembe 49
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker so se predpisi za periodično 
prilagajanje programov odhodkov 
spremembam potreb in okoliščin izkazali 

I. ker so se predpisi za periodično 
prilagajanje programov odhodkov 
spremembam potreb in okoliščin izkazali 
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za nezadostne in ker je zapletena narava 
predpisov in pravil eden od razlogov za 
nezadostno uspešnost sistemov upravljanja 
in nadzora,

za nezadostne in ker sta zapletena narava 
predpisov in pravil ter odsotnost pristopa, 
usmerjenega v rezultate, dva od razlogov 
za nezadostno uspešnost sistemov 
upravljanja in nadzora,

Or. en

Predlog spremembe 50
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
jasno pokazala meje zmogljivosti 
finančnega okvira pri odzivanju na nova 
dogajanja in nove prednostne naloge brez 
ogrožanja obstoječih; ker se obstoječi 
večletni finančni okvir ni bil sposoben 
hitro odzvati na nove zaveze, kot so 
Galileo, mednarodni termonuklearni 
poskusni reaktor, instrument za hrano ali 
evropski načrt za oživitev gospodarstva,

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
jasno pokazala meje zmogljivosti 
finančnega okvira pri odzivanju na nova 
dogajanja in nove prednostne naloge brez 
ogrožanja obstoječih; ker se obstoječi 
večletni finančni okvir ni bil sposoben 
hitro odzvati na nove finančne potrebe, kot 
so tiste v zvezi z Galileom, EIT, 
instrumentom za hrano ali evropskim 
načrtom za oživitev gospodarstva,

Or. en

Predlog spremembe 51
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
jasno pokazala meje zmogljivosti 
finančnega okvira pri odzivanju na nova 
dogajanja in nove prednostne naloge brez 
ogrožanja obstoječih; ker se obstoječi 

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
jasno pokazala meje zmogljivosti 
finančnega okvira pri odzivanju na nova 
dogajanja in nove prednostne naloge brez 
ogrožanja obstoječih; ker se obstoječi 
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večletni finančni okvir ni bil sposoben 
hitro odzvati na nove zaveze, kot so 
Galileo, mednarodni termonuklearni 
poskusni reaktor, instrument za hrano ali 
evropski načrt za oživitev gospodarstva,

večletni finančni okvir ni bil sposoben 
hitro odzvati na nove zaveze, kot so 
Galileo, mednarodni termonuklearni 
poskusni reaktor, instrument za hrano ali 
evropski načrt za oživitev gospodarstva in 
Stockholmski program,

Or. en

Predlog spremembe 52
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
jasno pokazala meje zmogljivosti 
finančnega okvira pri odzivanju na nova 
dogajanja in nove prednostne naloge brez 
ogrožanja obstoječih; ker se obstoječi 
večletni finančni okvir ni bil sposoben 
hitro odzvati na nove zaveze, kot so 
Galileo, mednarodni termonuklearni 
poskusni reaktor, instrument za hrano ali 
evropski načrt za oživitev gospodarstva,

J. ker so prva štiri leta obstoječega 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
pokazala meje zmogljivosti finančnega 
okvira pri odzivanju na nova dogajanja in 
nove prednostne naloge brez ogrožanja 
obstoječih; ker se je bil obstoječi večletni 
finančni okvir sposoben le v manjši meri 
hitro odzvati na nove zaveze, 

Or. en

Predlog spremembe 53
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 

črtano
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zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

Or. en

Predlog spremembe 54
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten,

Or. en

Predlog spremembe 55
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten,

Or. en
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Predlog spremembe 56
Miguel Portas

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen,

Or. en

Predlog spremembe 57
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden,
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden in
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije,

Or. en

Predlog spremembe 58
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava K
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Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker naj bi uvedba vira na podlagi BND 
v sistem financiranja EU leta 1988 le 
začasno dopolnila nižja lastna sredstva,
vendar je bila njegova uporaba 
podaljšana in z leti še okrepljena, tako da 
je danes glavna sestavina proračunskih 
virov EU; ker je ta prevlada okrepila 
težnjo držav članic, da izračunavajo svojo 
neto bilanco, posledica tega pa so številni 
rabati, popravki, izvzetja in kompenzacije, 
zaradi česar je trenutni sistem lastnih 
sredstev pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zato ni 
sposoben zagotoviti preglednega in 
učinkovitega financiranja politik EU v 
evropskem interesu, poleg tega pa je 
povsem nerazumljiv evropskim 
državljanom,

Or. en

Predlog spremembe 59
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker obstoječi sistem lastnih sredstev, ki
zdaj večinoma temelji na prispevkih držav 
članic na podlagi BND, ne odraža duha 
več kot 40 let starih določb Pogodbe, je 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter je nepravičen, zlasti 
kar zadeva popravne mehanizme, 
utemeljen pa je na ozko uporabljenem 
konceptu nacionalnih interesov na osnovi 
prenosa sredstev, ki ne upošteva širših 
koristi politik in porabe Unije,
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Or. en

Predlog spremembe 60
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten, nepregleden, 
nezadostno povezan z obstoječimi 
politikami Unije ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

K. ker je obstoječi sistem lastnih sredstev, 
ki temelji na prispevkih držav članic, 
pretirano zapleten ter nepravičen, zlasti kar 
zadeva popravne mehanizme, zaradi česar 
ni več razlogov za njegov obstoj,

Or. pt

Predlog spremembe 61
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Uvodna izjava K a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ka. ker Evropsko računsko sodišče doslej 
še nikoli ni izdalo izjave o zanesljivosti 
zaključnih računov,

Or. en

Predlog spremembe 62
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU 
kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 63
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU 
kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 

1. meni, da bi morala strategija EU 2020 
obravnavati širok politični koncept za 
prihodnost EU kot socialne, konkurenčne, 
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katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU 
kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

in trajnostne Unije, kjer bosta skrb za 
ljudi in varstvo okolja v središču 
oblikovanja politike;

Or. en

Predlog spremembe 65
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU 
kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – področja, na 
katerih lahko Evropska unija, ki je veliko 
več kot zgolj skupek držav članic, najbolje 
pokaže svojo vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 66
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi preveliki, da 
bi se katera koli država članica z njimi 
soočila sama; prepričan je, da prav tu lahko 
EU kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;



PE462.723v01-00 32/99 AM\862964SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 67
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi preveliki, da 
bi se katera koli država članica z njimi 
soočila sama; prepričan je, da prav tu lahko 
EU kot subjekt, ki je veliko več kot zgolj 
skupek držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. pt

Predlog spremembe 68
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, pomanjkanje energije ali
podnebne spremembe – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. pl

Predlog spremembe 69
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, boj proti revščini, podnebne 
spremembe ali presežno povpraševanje po
energiji – preveliki, da bi se katera koli 
država članica z njimi soočila sama; 
prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 70
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
dobava energije – preveliki, da bi se katera 
koli država članica z njimi soočila sama; 
prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo dodano 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 71
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 1
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Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi – na 
področju socialne politike, demografski, 
podnebne spremembe ali pomanjkanje 
energije – preveliki, da bi se katera koli 
država članica z njimi soočila sama; 
prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. de

Predlog spremembe 72
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, neenakost, strukturna 
brezposelnost, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 73
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi – 1. meni, da so prihodnji izzivi –
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demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

demografski, strukturna brezposelnost, 
podnebne spremembe ali pomanjkanje 
energije – preveliki, da bi se katera koli 
država članica z njimi soočila sama; 
prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 74
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, migracije, podnebne 
spremembe ali pomanjkanje energije –
preveliki, da bi se katera koli država 
članica z njimi soočila sama; prepričan je, 
da prav tu lahko EU kot subjekt, ki je 
veliko več kot zgolj skupek držav članic, 
najbolje pokaže svojo vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 75
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, podnebne spremembe ali 
pomanjkanje energije – preveliki, da bi se 
katera koli država članica z njimi soočila 
sama; prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 

1. meni, da so prihodnji izzivi –
demografski, migracije, podnebne 
spremembe ali pomanjkanje energije –
preveliki, da bi se katera koli država 
članica z njimi soočila sama; prepričan je, 
da prav tu lahko EU kot subjekt, ki je 
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držav članic, najbolje pokaže svojo 
vrednost;

veliko več kot zgolj skupek držav članic, 
najbolje pokaže svojo vrednost;

Or. el

Predlog spremembe 76
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 77
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 

črtano
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načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

Or. pt

Predlog spremembe 78
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

2. čeprav se zaveda, da so kriza in resne 
omejitve javne porabe državam članicam 
otežile nadaljnji napredek v prizadevanjih 
za gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu, je trdno prepričan, da je odgovor na 
krizo več Evrope in ne manj Evrope; 
meni, da je pravilno uporabljen večletni 
finančni okvir EU zelo pomembno orodje 
za dolgoročno načrtovanje evropskega 
projekta, kakor tudi orodje, s katerim je 
mogoče v okviru reševanja strukturnih 
vprašanj bolje upoštevati evropsko 
perspektivo in dodano vrednost Unije;

Or. en

Predlog spremembe 79
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna razmišljati 

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna razmišljati 
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in ravnati v dolgoročnem interesu 
državljanov EU in da jo dnevne politične 
razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

in ravnati v dolgoročnem interesu 
državljanov EU;

Or. en

Predlog spremembe 80
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna razmišljati 
in ravnati v dolgoročnem interesu 
državljanov EU in da jo dnevne politične 
razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu in da je celoten socialni učinek krize 
in posledičnih varčevalnih ukrepov za 
Evropejke in Evropejce še vedno v veliki 
meri neznan; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

Or. en

Predlog spremembe 81
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 



AM\862964SL.doc 39/99 PE462.723v01-00

SL

gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna razmišljati 
in ravnati v dolgoročnem interesu 
državljanov EU in da jo dnevne politične 
razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu in da je celoten socialni učinek krize 
in posledičnih varčevalnih ukrepov za 
Evropejke in Evropejce še vedno v veliki 
meri neznan; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

Or. en

Predlog spremembe 82
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna 
razmišljati in ravnati v dolgoročnem 
interesu državljanov EU in da jo dnevne 
politične razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; vendar meni, da imajo le države 
članice potrebno razumevanje svojih 
posameznih potreb in da se EU doslej ni 
izkazala kot učinkovita načrtovalka, kar 
dokazuje visoko število zahtevkov za 
prerazporeditev, ki jih mora vsako leto 
potrjevati Odbor za proračun, kot tudi 
visok delež neporabljenih sredstev ob 
koncu leta;

Or. en

Predlog spremembe 83
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek v prizadevanjih za 
gospodarsko in socialno zbliževanje ter 
njihovo polno sodelovanje na notranjem 
trgu; meni, da je Unija sposobna razmišljati 
in ravnati v dolgoročnem interesu 
državljanov EU in da jo dnevne politične 
razmere, ki ovirajo dolgoročno 
načrtovanje, pri njenih dejanjih manj 
omejujejo;

2. ugotavlja, da so kriza in resne omejitve 
javne porabe državam članicam otežile 
nadaljnji napredek z vidika rasti, večje 
konkurenčnosti in socialne kohezije v 
prizadevanjih za gospodarsko in socialno 
zbliževanje ter njihovo polno sodelovanje 
na notranjem trgu; meni, da je Unija 
sposobna razmišljati in ravnati v 
dolgoročnem interesu državljanov EU in da 
jo dnevne politične razmere, ki ovirajo 
dolgoročno načrtovanje, pri njenih dejanjih 
manj omejujejo;

Or. el

Predlog spremembe 84
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. meni, da bi morala strategija Evropa 
2020 pomagati Evropi, da si opomore po 
krizi in iz nje izide močnejša, z 
izboljšanjem pogojev – in javne porabe –
za inovacije, raziskave in razvoj, 
doseganjem ciljev EU na področju 
podnebnih sprememb in energije, 
izboljšanjem ravni izobrazbe ter 
spodbujanjem socialne vključenosti, zlasti 
z zmanjševanjem revščine; poudarja, da je 
treba zagotoviti skladnost med 
doseganjem teh ciljev in sredstvi, ki so 
dodeljena zanje na evropski in nacionalni 
ravni; meni, da bi se moral evropski 
semester osredotočiti na izboljšanje 
sinergij med evropskimi in nacionalnimi 
javnimi vlaganji, da bi bolje dosegali 
skupne politične cilje EU;

Or. en
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Predlog spremembe 85
Reimer Böge, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. opozarja, da mora EU izpolniti 
številne politične obveznosti, ki izhajajo 
neposredno iz Pogodbe, ki tvori primarno 
zakonodajo Unije; zato meni, da je 
Pogodba o EU glavna referenčna in 
usmerjevalna točka za prihodnji večletni 
finančni okvir in da je uresničevanje 
njenih določb še vedno glavni izziv za 
celotno Unijo;

Or. en

Predlog spremembe 86
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. poudarja, da je pomembno skrbno 
oceniti doseganje dogovorjenih političnih 
ciljev v trenutnem večletnem finančnem 
okviru, da bi tako pridobili dragocene 
informacije za naslednji večletni finančni 
okvir;

Or. en

Predlog spremembe 87
Bas Eickhout, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 2 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2d. meni, da „trajnostna sredstva za 
Evropsko Unijo“ pomenijo predvsem, da 
si je treba na novo zamisliti „sistem virov“ 
za proračun EU, da bi tako trenutne 
nacionalne prispevke nadomestili z 
resnično evropskimi viri;

Or. en

Predlog spremembe 88
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2e. meni, da nedavni dogodki dokazujejo, 
da potrebuje evroobmočje smelejše 
gospodarsko upravljanje in da je 
monetarni steber brez socialnega in 
gospodarskega stebra obsojen na propad; 
meni, da je za Unijo bistveno, da se okrepi 
njen sistem gospodarskega upravljanja, 
da bi tako zagotovili izvajanje strategije 
EU2020 (ponovno vzpostavili in 
obvarovali dolgoročne stopnje 
gospodarske rasti), preprečili ponovitev 
trenutne krize in obvarovali evropsko 
povezovanje;

Or. en

Predlog spremembe 89
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2 f (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2f. meni, da se nobena zveza držav z 
enotnim skupnim trgom dela, storitev in 
proizvodov ter svobodno konkurenco kot 
osnovnim gospodarskim načelom ne more 
razvijati in preživeti brez politike, ki vsem 
državljanom omogoča, da izkoristijo 
priložnosti enotnega trga in se zaščitijo 
pred najbolj neželenimi posledicami 
delovanja zveze; v zvezi s tem meni, da je 
kohezijska politika EU glavni evropski 
instrument, ki se lahko zoperstavi 
različnim močnim in vse pogostejšim 
razhajajočim se družbenim in 
teritorialnim trendom, ki so posledica 
povečane konkurenčnosti, zahtevnejšega 
notranjega trga in skupnega vmesnika v 
stikih z globaliziranim svetom. V tem 
smislu je ne bi smeli dojemati zgolj kot 
glavni instrument za zbliževanje in 
usklajen razvoj celotnega ozemlja Unije, 
ampak tudi kot bistveni pogoj za razvoj in 
poglobitev evropskega projekta;

Or. en

Predlog spremembe 90
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 2 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2g. je prepričan, da so prihodnji izzivi – v 
zvezi z rastjo in zaposlovanjem, 
zmanjšanjem revščine, demografski, 
podnebne spremembe ali pomanjkanje 
energije – preveliki, da bi se katera koli 
država članica z njimi soočila sama; 
prepričan je, da prav tu lahko EU kot 
subjekt, ki je veliko več kot zgolj skupek 
držav članic, najbolje pokaže svojo 
dodano vrednost;
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Or. en

Predlog spremembe 91
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: deregulirani 
finančni trgi, ki so omogočili začetek 
finančne in gospodarske krize, vse hujša 
makroekonomska neravnovesja znotraj 
Evropske unije, nižja produktivnost od 
optimalne, ki jo povzroča politika EU in 
držav članic za spodbuditev sektorjev z 
nizkimi plačami („da bi se delo 
izplačalo“), ciklična brezposelnost ter vse 
večja revščina in socialna izključenost, ki 
jo dodatno poslabšujejo varčevalne 
politike, povečanje negotovih zaposlitev z 
uveljavljanjem vse večje prilagodljivosti 
trga dela, vse bolj neenakomerna 
porazdelitev prihodkov in bogastva, 
štirikrat večja ekološka sled, kot jo 
dopušča raven za trajnostno okolje, 
nezadostne naložbe v izobraževanje, 
usposabljanje in veščine za trajnostni 
razvoj ter slabi gospodarski in družbeni 
obeti za prihodnost;

Or. en

Predlog spremembe 92
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
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izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, zastarela znanja in veščine 
ter nizka rast; poudarja, da je treba vlagati 
na ključna področja, kot so izobraževanje, 
raziskave in inovacije, da bi tako 
premostili te strukturne izzive;

Or. en

Predlog spremembe 93
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: vrzeli v 
produktivnosti virov, strukturna 
brezposelnost in razlike v dohodkih, 
nezadostna prilagodljivost trga dela, 
zastarelo pojmovanje znanja in rasti;

Or. en

Predlog spremembe 94
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, visoka stopnja 
javnega dolga, veliki proračunski 
primanjkljaji, strukturna brezposelnost, 
nezadostna prilagodljivost trga dela, 
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zastarela znanja in veščine ter nizka rast;

Or. en

Predlog spremembe 95
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, nepremagane ovire na 
notranjem trgu, slaba mobilnost delovne 
sile, zastarela znanja in veščine ter nizka 
rast;

Or. en

Predlog spremembe 96
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se morajo soočiti
nekatera gospodarstva držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

Or. en
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Predlog spremembe 97
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se morajo soočiti
nekatera gospodarstva držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

Or. pt

Predlog spremembe 98
Carl Haglund

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela, zastarela znanja in veščine ter 
nizka rast;

3. poudarja, da je kriza osvetlila strukturne 
izzive, s katerimi se mora soočiti večina 
gospodarstev držav članic: nižja 
produktivnost od optimalne, strukturna 
brezposelnost, nezadostna prilagodljivost 
trga dela ter zastarela znanja in veščine, 
kar prispeva k nizki rasti;

Or. en

Predlog spremembe 99
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. poudarja, da je eden najpomembnejših 
ciljev EU okrepiti konkurenčnost in 
olajšati preoblikovanje v vodilno svetovno 
na znanju temelječe gospodarstvo; 
poudarja, da mora prihodnji večletni 
finančni okvir podpreti ta razvoj na vseh 
področjih politik EU;

Or. en

Predlog spremembe 100
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se le 30 evropskih univerz uvršča 
med najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo 
povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest;

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb in glede na to, da na kitajskih 
univerzah vsako leto diplomira okrog 
300.000 inženirjev, možno, da bo do leta 
2025 vodilno vlogo v znanstvenem in 
tehnološkem razvoju na račun EU in 
Združenih držav prevzela Azija; ugotavlja, 
da Unija zaostaja tudi na področju 
izobraževanja na terciarni ravni, saj se le 
30 evropskih univerz uvršča med najboljših 
100 v svetovnem merilu; poudarja, da 
Evropa zaostaja tudi v tekmi na področju 
znanja in veščin, in opozarja na dejstvo, da 
bo do leta 2020 16 milijonov več delovnih 
mest, za katera bo potrebna visoka 
izobrazba, medtem ko se bo povpraševanje 
po znanju in veščinah na nizki izobrazbeni 
ravni zmanjšalo za 12 milijonov delovnih 
mest;

Or. de
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Predlog spremembe 101
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se le 30 evropskih univerz uvršča 
med najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo 
povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest;

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju prevzela Azija; vendar opozarja, 
da te spremembe ne pomenijo le velikih 
izzivov, ampak tudi priložnosti, kot je 
skokovita rast izvoznega potenciala EU; je 
zaskrbljen; ugotavlja, da Unija zaostaja na 
področju izobraževanja na terciarni ravni, 
saj se le 30 evropskih univerz uvršča med 
najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo
povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest;

Or. en

Predlog spremembe 102
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija 
zaostaja tudi na področju izobraževanja na 
terciarni ravni, saj se le 30 evropskih 
univerz uvršča med najboljših 100 v 

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da države 
članice zaostajajo tudi na področju 
izobraževanja na terciarni ravni, saj se le 
30 evropskih univerz uvršča med najboljših 
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svetovnem merilu; poudarja, da Evropa 
zaostaja tudi v tekmi na področju znanja in 
veščin, in opozarja na dejstvo, da bo do 
leta 2020 16 milijonov več delovnih mest, 
za katera bo potrebna visoka izobrazba, 
medtem ko se bo povpraševanje po znanju 
in veščinah na nizki izobrazbeni ravni 
zmanjšalo za 12 milijonov delovnih mest;

100 v svetovnem merilu; poudarja, da 
Evropa zaostaja tudi v tekmi na področju 
znanja in veščin, in opozarja na dejstvo, da 
bo do leta 2020 16 milijonov več delovnih 
mest, za katera bo potrebna visoka 
izobrazba, medtem ko se bo povpraševanje 
po znanju in veščinah na nizki izobrazbeni 
ravni zmanjšalo za 12 milijonov delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 103
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija 
zaostaja tudi na področju izobraževanja na 
terciarni ravni, saj se le 30 evropskih 
univerz uvršča med najboljših 100 v 
svetovnem merilu; poudarja, da Evropa 
zaostaja tudi v tekmi na področju znanja in 
veščin, in opozarja na dejstvo, da bo do 
leta 2020 16 milijonov več delovnih mest, 
za katera bo potrebna visoka izobrazba, 
medtem ko se bo povpraševanje po znanju 
in veščinah na nizki izobrazbeni ravni 
zmanjšalo za 12 milijonov delovnih mest;

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija in 
države članice zaostajajo tudi na področju 
izobraževanja na terciarni ravni, saj se le 
30 evropskih univerz uvršča med najboljših 
100 v svetovnem merilu; poudarja, da 
Evropa zaostaja tudi v tekmi na področju 
znanja in veščin, in opozarja na dejstvo, da 
bo do leta 2020 16 milijonov več delovnih 
mest, za katera bo potrebna visoka 
izobrazba, medtem ko se bo povpraševanje 
po znanju in veščinah na nizki izobrazbeni 
ravni zmanjšalo za 12 milijonov delovnih 
mest;

Or. en

Predlog spremembe 104
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß
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Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se le 30 evropskih univerz uvršča 
med najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo 
povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest;

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju akademskega in 
poklicnega izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se, na primer, le 30 evropskih 
univerz uvršča med najboljših 100 v 
svetovnem merilu; poudarja, da Evropa 
zaostaja tudi v tekmi na področju znanja in 
veščin, in opozarja na dejstvo, da bo do 
leta 2020 16 milijonov več delovnih mest, 
za katera bo potrebna visoka izobrazba, 
medtem ko se bo povpraševanje po znanju 
in veščinah na nizki izobrazbeni ravni 
zmanjšalo za 12 milijonov delovnih mest;

Or. de

Predlog spremembe 105
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se le 30 evropskih univerz uvršča 
med najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo 

4. opozarja, da je glede na trenutna gibanja 
naložb možno, da bo do leta 2025 vodilno 
vlogo v znanstvenem in tehnološkem 
razvoju na račun EU in Združenih držav 
prevzela Azija; ugotavlja, da Unija zaostaja 
tudi na področju izobraževanja na terciarni 
ravni, saj se le 30 evropskih univerz uvršča 
med najboljših 100 v svetovnem merilu; 
poudarja, da Evropa zaostaja tudi v tekmi 
na področju znanja in veščin, in opozarja 
na dejstvo, da bo do leta 2020 16 milijonov 
več delovnih mest, za katera bo potrebna 
visoka izobrazba, medtem ko se bo
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povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest;

povpraševanje po znanju in veščinah na 
nizki izobrazbeni ravni zmanjšalo za 12 
milijonov delovnih mest; poudarja, da 
neuspeh lizbonske strategije ne dopušča 
pretiranega optimizma v zvezi s tem, da bi 
lahko strategija Evropa 2020 popravila 
razmere;

Or. en

Predlog spremembe 106
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. opozarja na stopnjo brezposelnosti, ki 
je skokovito narasla zaradi finančne in 
gospodarske krize in je zdaj na 
konstantno visoki ravni (23 milijonov 
brezposelnih v EU27, kar je 45 % oziroma 
7 milijonov več kot leta 2008, preden se je 
finančna kriza začela); izraža 
zaskrbljenost, da ostaja zlasti 
brezposelnost mladih z 19,9 % še naprej 
zelo visoka; je zaskrbljen, da bo delež 
prebivalstva, ki ga ogroža revščina, ostal 
visok, če nam ne bo uspelo povišati 
stopenj zaposlenosti in znižati 
brezposelnosti; zato izrecno pozdravlja 
prednostne naloge strategije EU2020, ki 
so primerne za premagovanje 
socialnopolitičnih izzivov;

Or. de

Predlog spremembe 107
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 4 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

4b. zato poudarja, da mora EU nujno 
obrniti trend upadanja javnih naložb s 
podpiranjem naložb v izobraževanje in 
vseživljenjsko učenje, da se okrepijo 
znanja in veščine ljudi; meni, da bi 
morala Unija izobraževanje priznati za 
javno dobro z naložbami v vse vidike 
izobraževalnega sistema, v kakovost 
izobraževanja in v razširitev dostopa do 
visokošolskega izobraževanja; opozarja, 
da sta stopnja osipa in omejen dostop do 
visokošolskega in univerzitetnega 
izobraževanja temeljna dejavnika za 
visoko stopnjo dolgoročne brezposelnosti 
in kot plesen uničujeta socialno kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 108
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Demografski izziv Izziv boja proti brezposelnosti in predlog 
vključujoče družbe v Evropi

Or. en

Predlog spremembe 109
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 4 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Izziv boja proti brezposelnosti in predlog 
vključujoče družbe v Evropi
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4c. meni, da je eden od velikih izzivov 
Evropske unije ohranjanje 
konkurenčnosti, povečanje rasti in boj 
proti visoki brezposelnosti, za izboljšanje 
zaposlovanja pa je bistvenega pomena 
osredotočenost na ustrezno delujoče trge 
dela in socialne pogoje; zato poziva k 
oblikovanju novega programa za 
spodbujanje dostojnega dela, 
zagotavljanje pravic delavcev po vsej 
Evropi ter izboljšanje delovnih pogojev; 
opozarja, da je eden od krovnih ciljev 
strategije EU 2020 zmanjšati število ljudi, 
ki jih ogroža revščina, za 20 milijonov; 
meni, da je treba za doseganje tega cilja 
sprejeti ustrezne ukrepe in da je treba ta 
absolutni cilj dopolniti s ciljem za 
zmanjšanje revščine v posameznih 
državah članicah;

Or. en

Predlog spremembe 110
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Demografski izziv Socialnopolitični izziv

Or. de

Predlog spremembe 111
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti
demografski izziv; ugotavlja, da bodo 

5. vztraja, da morajo države članice rešiti
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zaradi manjšega obsega delovno 
aktivnega prebivalstva in večjega deleža 
upokojencev sistemi socialnega varstva 
Unije in njena gospodarska 
konkurenčnost dodatno obremenjeni;

demografske izzive;

Or. en

Predlog spremembe 112
Anne E. Jensen

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni; v zvezi s tem poudarja, da so 
povsod v Evropi potrebne reforme trga 
dela in pokojninske reforme;

Or. en

Predlog spremembe 113
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da je ob pravilnem 
ravnanju to mogoče doseči z okrepljeno in
odprto politiko priseljevanja ter z 
olajšanjem in povečanjem udeležbe 
skupin prebivalstva, ki so na trgu dela 
slabo zastopani, kot so ženske, mladi in
invalidi;
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Or. en

Predlog spremembe 114
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni, kar bi bilo med drugim 
mogoče rešiti s politiko priseljevanja in s 
programi aktivnega vključevanja v 
družbo, ki bodo skupine z nizko stopnjo 
zaposlenosti približali trgu dela;

Or. en

Predlog spremembe 115
Alexander Alvaro

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da mora Unija rešiti 
demografski izzivi z obravnavo skupnih 
pristopov k npr. pokojninskim sistemom 
in upokojitveni starosti v državah 
članicah; ugotavlja, da bodo zaradi 
manjšega obsega delovno aktivnega 
prebivalstva in večjega deleža upokojencev 
sistemi socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

Or. en
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Predlog spremembe 116
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost lahko dodatno 
obremenjeni, če se v celoti ne izkoristi 
bogastvo raznolikosti in talentov evropske
delovne sile;

Or. en

Predlog spremembe 117
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti demografski 
izziv; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da mora Unija rešiti demografski 
izziv, kar terja večjo podporo za matere in
očete na vseh področjih ter za zaščito t.i. 
evropskega socialnega modela;

Or. pt

Predlog spremembe 118
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 5
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti 
demografski izziv; ugotavlja, da bodo 
zaradi manjšega obsega delovno aktivnega 
prebivalstva in večjega deleža upokojencev 
sistemi socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da morajo države članice rešiti
demografski izziv; ugotavlja, da bodo 
zaradi manjšega obsega delovno aktivnega 
prebivalstva in večjega deleža upokojencev 
sistemi socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

Or. en

Predlog spremembe 119
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. vztraja, da Unija mora rešiti 
demografski izziv; ugotavlja, da bodo 
zaradi manjšega obsega delovno aktivnega 
prebivalstva in večjega deleža upokojencev 
sistemi socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

5. vztraja, da mora imeti Unija zadostna 
sredstva za reševanje demografskega 
izziva; ugotavlja, da bodo zaradi manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
večjega deleža upokojencev sistemi 
socialnega varstva Unije in njena 
gospodarska konkurenčnost dodatno 
obremenjeni;

Or. en

Predlog spremembe 120
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. ugotavlja, da starostne demografske 
trende še povečujejo migracije znotraj EU 
zaradi še vedno prisotnih socialno-
ekonomskih razlik; meni, da lahko 
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Evropska unija znatno prispeva k 
zmanjšanju razlik;

Or. en

Predlog spremembe 121
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 5 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Socialni izzivi
5b. poudarja, da več kot 165 milijonov 
žensk in moških v Evropi živi pod pragom 
revščine, da so neenakosti na podlagi 
spola, rase, starosti, spolne usmerjenosti 
in invalidnosti še vedno zelo razširjene in 
da je kriza najbolj prizadela prav najbolj 
ranljive skupine družbe, kar zahteva 
močne ukrepe, katerih cilj bosta socialna 
vključenost in socialna pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 122
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Socialni izzivi
5c. poudarja, da več kot 100 milijonov 
žensk in moških v Evropi živi pod pragom 
revščine, da so neenakosti na podlagi 
spola, rase, starosti, spolne usmerjenosti 
in invalidnosti še vedno zelo razširjene in 
da je kriza najbolj prizadela prav najbolj 
ranljive skupine družbe, kar zahteva 
močne ukrepe, katerih cilj bosta socialna 
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vključenost in socialna pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 123
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 5 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Socialni izzivi
5d. poudarja, da več kot 100 milijonov 
žensk in moških v Evropi živi pod pragom 
revščine, da so neenakosti na podlagi 
spola, rase, starosti, spolne usmerjenosti 
in invalidnosti še vedno zelo razširjene in 
da je kriza najbolj prizadela prav najbolj 
ranljive skupine družbe, kar zahteva 
močne ukrepe, katerih cilj bosta socialna 
vključenost in socialna pravičnost;

Or. en

Predlog spremembe 124
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5e. priznava, da člen 19 PDEU o 
zakonodaji za zagotavljanje enakosti 
prispeva k pospeševanju rasti, mobilnosti 
in vključenosti evropskih rezidentov z 
razširitvijo dostopa do zaposlitve, storitev, 
nastanitve in izobraževanja;

Or. en
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Predlog spremembe 125
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 5 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5f. vendar ugotavlja, da sta neenakost in 
strukturna diskriminacija v EU še vedno 
razširjeni, gospodarsko krizo pa mnoge 
države članice izkoriščajo kot priložnost 
za občutno zmanjševanje vlaganj v 
ukrepe, ki pospešujejo enakost, ali celo za 
ponoven premislek o svojih zakonskih 
obveznostih;

Or. en

Predlog spremembe 126
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 5 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5g. opozarja, da bo takšno izmikanje 
poslabšalo odpornost Unije in držav 
članic na učinke trenutne finančne in 
gospodarske krize ter okrnilo njihovo 
zmogljivost za doseganje ciljev strategije 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 127
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 5 h (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

5h. ugotavlja, da je kombinacijo manjšega 
obsega delovno aktivnega prebivalstva in 
višjega deleža upokojencev mogoče 
obvladati, če države članice uspešno 
ohranijo povprečno letno rast 
produktivnosti dela med 1,1 in 1,4 %, 
kakršna je bila v preteklih desetletjih; 
poudarja, da bi bilo mogoče dodatne 
produktivnostne rezerve zajeti s 
povečanjem učinkovitosti rabe energije in 
virov (koeficient 4 do leta 2020/25 in 
koeficient 10 do leta 2050); poudarja, da 
lahko takšna skupna rast produktivnosti 
omogoči proizvajanje večje dodane 
vrednosti ob zmanjšanju delovne sile in 
zagotovi trdno osnovo za pravično 
prerazdelitev prihodkov med delovno 
aktivnimi in neaktivnimi državljani (kot so 
upokojenci, otroci, šolarji, študenti itd.) in 
za okrepljeno socialno državo; poudarja, 
da pokojnine ne ustvarjajo zgolj stroškov, 
ampak tudi spodbujajo domače 
povpraševanje; poudarja, da povečanje 
števila upokojencev ustvarja več in nova 
delovna mesta v socialnih storitvah in 
zdravstveni oskrbi;

Or. en

Predlog spremembe 128
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 

6. opozarja, da bo povečanje števila 
svetovnega prebivalstva s 6 na 9 milijard 
dodatno zaostrilo že sedaj nevzdržno 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo tako globalno kot 
lokalno okolje; ugotavlja, da se bo 
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negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
netrajnostno izkoriščanje, uporaba in 
upravljanje surovin državljane 
izpostavljajo škodljivi konkurenci med 
hrano, ohranjanjem narave in
proizvodnjo energije, dragim cenovnim 
šokom in špekulacijam, ki ogrožajo 
gospodarstvo in zanesljivost preskrbe s 
hrano ter dodatno vplivajo na podnebne 
spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 129
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

6. izraža zaskrbljenost, da bo povečanje 
števila svetovnega prebivalstva s 6 na 
9 milijard zaostrilo svetovno konkurenco 
za naravne vire in dodatno obremenilo 
okolje; ugotavlja, da se bo povpraševanje 
po hrani do leta 2050 verjetno povečalo za 
70 % in da negospodarna uporaba surovin 
državljane izpostavlja škodljivim in dragim 
cenovnim šokom, ki ogrožajo ekonomsko 
varnost in vplivajo na podnebne 
spremembe; zato poudarja, da mora EU 
takoj sprejeti ukrepe in voditi proces 
prehoda na gospodarstvo, ki bo temeljilo 
na trajnostnih virih;

Or. en

Predlog spremembe 130
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 6
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

6. opozarja, da bo povečanje števila 
svetovnega prebivalstva s 6 na 9 milijard 
zaostrilo svetovno konkurenco za naravne 
vire in dodatno obremenilo okolje; 
ugotavlja, da se bo povpraševanje po hrani 
do leta 2050 verjetno povečalo za 70 % in 
da negospodarna uporaba surovin 
državljane izpostavlja škodljivim in dragim 
cenovnim šokom in ima lahko resne 
posledice za industrijo z vidika poslovnih 
priložnosti, vključno z omejitvami dostopa 
do surovin, kar ogroža ekonomsko varnost 
in vpliva na podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 131
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

6. opozarja, da bo povečanje števila 
svetovnega prebivalstva s 6 na 9 milijard 
zaostrilo svetovno konkurenco za naravne 
vire in dodatno obremenilo okolje ter 
povzročilo resno grožnjo za kakovost 
življenja na Zemlji; ugotavlja, da se bo 
povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
nezadosten napredek pri stopnji 
recikliranja in negospodarna uporaba 
surovin državljane izpostavljata škodljivim 
in dragim cenovnim šokom, ki ogrožajo 
ekonomsko varnost in vplivajo na 
podnebne spremembe;

Or. en
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Predlog spremembe 132
Ville Itälä

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

6. opozarja, da bo povečanje števila 
svetovnega prebivalstva s 6 na 9 milijard 
zaostrilo svetovno konkurenco za naravne 
vire in dodatno obremenilo okolje; 
ugotavlja, da se bo povpraševanje po hrani 
do leta 2050 verjetno povečalo za 70 % in 
da negospodarna uporaba surovin in 
blagovni trgi državljane izpostavljajo
škodljivim in dragim cenovnim šokom, ki 
ogrožajo ekonomsko varnost in vplivajo na 
podnebne spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 133
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. povečanje števila svetovnega 
prebivalstva s 6 na 9 milijard bo zaostrilo 
svetovno konkurenco za naravne vire in 
dodatno obremenilo okolje; ugotavlja, da 
se bo povpraševanje po hrani do leta 2050 
verjetno povečalo za 70 % in da 
negospodarna uporaba surovin državljane 
izpostavlja škodljivim in dragim cenovnim 
šokom, ki ogrožajo ekonomsko varnost in 
vplivajo na podnebne spremembe;

6. opozarja, da bo povečanje števila 
svetovnega prebivalstva s 6 na 9 milijard 
zaostrilo svetovno konkurenco za naravne 
vire in dodatno obremenilo okolje; 
ugotavlja, da se bo povpraševanje po hrani 
do leta 2050 verjetno povečalo za 70 % in 
da negospodarna uporaba surovin in 
blagovni trgi državljane izpostavljajo
škodljivim in dragim cenovnim šokom, ki 
ogrožajo ekonomsko varnost in vplivajo na 
podnebne spremembe;

Or. en
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Predlog spremembe 134
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb, če EU in države članice ne 
okrepijo prizadevanj za razvoj lastnih 
virov energije in za izrabo svojega 
potenciala energijske učinkovitosti, pri 
čemer morajo v celoti upoštevati 
obveznosti EU na področju energije in 
podnebnih sprememb ter varnostne vidike, 
ki jih je po jedrski nesreči na Japonskem 
treba revidirati, kar zadeva jedrske 
elektrarne; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 135
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb, če države članice ne bodo 
uvedle obveznih nacionalnih in lokalnih 
programov za spodbujanje energijske 
učinkovitosti in s tem zmanjšale 
povpraševanje po energiji; opozarja, da bi 
nestabilnost cen in negotovost pri preskrbi 
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lahko še zaostrila politična nestabilnost v 
državah, bogatih z viri energije; zato 
izrecno poziva EU, naj poskrbi za 
diverzifikacijo svojih dobavnih poti in 
trgovinskih partnerjev ter v zvezi s tem 
svari pred protekcionističnimi ukrepi;

Or. de

Predlog spremembe 136
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb, če EU in države članice ne 
okrepijo prizadevanj za razvoj lastnih 
virov energije in za izrabo svojega 
potenciala energijske učinkovitosti; 
opozarja, da bo nestabilnost cen in 
negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 137
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da je treba evropsko 
porabo energije znatno zmanjšati, če 
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leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

želimo zmanjšati odvisnost od uvoza 
energije; opozarja, da bo nestabilnost cen 
in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 138
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb; opozarja, da bo nestabilnost 
cen in negotovost pri preskrbi še zaostrila 
politična nestabilnost v državah, bogatih z 
viri energije;

7. opozarja na rastočo svetovno porabo 
energije in na dejstvo, da se bo odvisnost 
od uvoza energije povečevala, tako da bo 
leta 2050 Unija z uvozom krila dve tretjini 
svojih potreb, če ne bomo spremenili 
sedanjih energetskih politik; opozarja, da 
bo nestabilnost cen in negotovost pri 
preskrbi še zaostrila politična nestabilnost 
v državah, bogatih z viri energije;

Or. en

Predlog spremembe 139
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. opozarja, da „Načrt za prehod na 
konkurenčno gospodarstvo z nizkimi 
emisijami ogljika do leta 2050“, ki ga je 
pripravila Komisija, predvideva, da bo 
EU, če bo sledila usmeritvi načrta, znižala 
povprečne letne stroške za gorivo za 175 
do 320 milijard EUR; meni, da je to 
pomemben argument za dvig cilja EU na 
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področju zmanjševanja vplivov na 
podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 140
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7b. podpira idejo, da bi vse financiranje 
EU skupaj moralo pripeljati do izboljšanja 
splošnega stanja evropskega okolja in v 
njegovem okviru do zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov, ki bi vsaj ustrezalo 
ciljem sedanje zakonodaje EU; zato 
predlaga, da se pozitivni in negativni 
učinki porabe sredstev EU za podnebje in 
okolje analizirajo zbirno;

Or. en

Predlog spremembe 141
Luis de Grandes Pascual

Predlog resolucije
Odstavek 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vseevropska infrastrukturna omrežja

7c. poudarja, da so vseevropska 
infrastrukturna omrežja bistvenega 
pomena za zagotavljanje ustreznega 
delovanja notranjega trga in da je razvoj 
prometnega, energetskega in 
telekomunikacijskega infrastrukturnega 
omrežja ključnega pomena za ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo ter s tem 
konkurenčnost Evrope; poudarja, da 
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infrastrukturni projekti ustvarjajo dodano 
vrednost in pomagajo dosegati druge cilje,
skladne s strategijo Evropa 2020; 
poudarja tudi, da je treba okrepiti 
prizadevanja, da se zagotovijo čezmejne 
povezave, odpravijo ozka grla ter 
spodbudita medobratovalnost in 
intermodalnost v prometni infrastrukturi; 
zato poziva, naj se vseevropskim omrežjem 
v prihodnjem večletnem finančnem okviru 
dodelijo ustrezna proračunska sredstva;

Or. es

Predlog spremembe 142
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive;

Or. en

Predlog spremembe 143
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
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prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva boljše razumevanje 
težav na ravni držav članic in da ga ni 
mogoče urejati na ravni Unije, glede na 
to, da slednja teh ranljivosti niti ni 
predvidela;

Or. en

Predlog spremembe 144
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije; je prepričan, da je 
zunanja razsežnost varnosti EU tesno 
povezana z demokracijo, pravno državo in 
dobrim upravljanjem tretjih držav ter da 
ima EU posebno odgovornost, da k temu 
prispeva;

Or. en

Predlog spremembe 145
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 

8. meni, da je globalizacija okrepila 
občutek ranljivosti; je prepričan, da 
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varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

soočanje z varnostnimi izzivi 21. stoletja 
ob hkratnem varstvu temeljnih pravic in 
osebnih svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 146
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
svobode, pravice in varnosti okrepila 
občutek ranljivosti; je prepričan, da 
soočanje z varnostnimi izzivi 21. stoletja 
ob hkratnem varstvu temeljnih pravic in 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 147
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu 
človekovih pravic in osebnih svoboščin 
zato zahteva globalne in vnaprejšnje 



AM\862964SL.doc 73/99 PE462.723v01-00

SL

igralec velikosti Unije; odzive, ki jih lahko zagotovi le igralec 
velikosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 148
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu 
človekovih pravic in osebnih svoboščin 
zato zahteva globalne in vnaprejšnje 
odzive, ki jih lahko zagotovi le igralec 
velikosti Unije;

Or. en

Predlog spremembe 149
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki jih lahko zagotovi le 
igralec velikosti Unije;

8. meni, da je globalizacija z odpravo meja 
med notranjimi in zunanjimi oblikami 
varnosti okrepila občutek ranljivosti; je 
prepričan, da soočanje z varnostnimi izzivi 
21. stoletja ob hkratnem varstvu osebnih 
svoboščin zato zahteva globalne in 
vnaprejšnje odzive, ki terjajo ukrepanje 
Unije in njenih držav članic;

Or. en
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Predlog spremembe 150
Marietta Gianaku (Marietta Giannakou)

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. meni, da bi lahko spoštovanje 
človekovih pravic in svoboščin na podlagi 
pristopa EU k Evropski konvenciji o 
varstvu človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin okrepili s političnimi 
prednostnimi nalogami v okviru 
prihodnjega večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 151
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo vlogo 
na mednarodnem prizorišču; opozarja, da 
ponuja Lizbonska pogodba nova orodja za 
učinkovitejše uveljavljanje evropskih 
interesov v svetu; poudarja, da bo Unija 
prinesla dodano vrednost na globalnem 
prizorišču in vplivala na globalne 
politične odločitve le v primeru, če bo 
delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 152
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; 

Or. pt

Predlog spremembe 153
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 

9. je prepričan, da ima Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila mednarodne odgovornosti 
in da mora v celoti prevzeti svojo vlogo na 
mednarodnem prizorišču; opozarja, da 
ponuja Lizbonska pogodba nova orodja za 
učinkovitejše uveljavljanje evropskih 
interesov v svetu; poudarja, da bo Unija 
prinesla dodano vrednost na globalnem 
prizorišču in vplivala na globalne politične 
odločitve le v primeru, če bo delovala 
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okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

kolektivno; vztraja, da bo okrepljeno 
zunanjo zastopanost treba dopolniti z 
močnejšim notranjim usklajevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 154
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno in v skladu z 
načeli Listine o temeljnih pravicah, ki 
zdaj velja za vse zunanje politike Unije; 
vztraja, da bo okrepljeno zunanjo 
zastopanost treba dopolniti z močnejšim 
notranjim usklajevanjem; opozarja, da 
morajo različni finančni instrumenti EU 
spoštovati načelo usklajenosti politik .za 
razvoj, da se doseže splošni cilj 
izkoreninjenja revščine in lakote znotraj 
in zunaj EU;

Or. en

Predlog spremembe 155
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 9



AM\862964SL.doc 77/99 PE462.723v01-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bi 
moralo zunanje zastopstvo služiti skupnim
evropskim ciljem;

Or. en

Predlog spremembe 156
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno in skladno; 
vztraja, da bo okrepljeno zunanjo 
zastopanost treba dopolniti z močnejšim 
notranjim usklajevanjem;

Or. en
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Predlog spremembe 157
Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov v svetu; poudarja, da 
bo Unija prinesla dodano vrednost na 
globalnem prizorišču in vplivala na 
globalne politične odločitve le v primeru, 
če bo delovala kolektivno; vztraja, da bo 
okrepljeno zunanjo zastopanost treba 
dopolniti z močnejšim notranjim 
usklajevanjem;

9. je prepričan, da mora Unija kot 
pomembna politična, gospodarska in 
trgovinska sila v celoti prevzeti svojo 
vlogo na mednarodnem prizorišču; 
opozarja, da ponuja Lizbonska pogodba 
nova orodja za učinkovitejše uveljavljanje 
evropskih interesov in vrednot v svetu; 
poudarja, da bo Unija prinesla dodano 
vrednost na globalnem prizorišču in 
vplivala na globalne politične odločitve le 
v primeru, če bo delovala kolektivno; 
vztraja, da bo okrepljeno zunanjo 
zastopanost treba dopolniti z močnejšim 
notranjim usklajevanjem;

Or. en

Predlog spremembe 158
Giovanni La Via, Mario Mauro

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. meni, da je v luči globoke krize, ki je 
prizadela mnoge države na območju 
Sredozemlja, treba pripraviti velik 
evropski načrt, katerega cilj bo zagotoviti 
rast, gospodarski in demokratični razvoj 
teh držav ter stabilizacijo celotne 
sredozemske regije;

Or. en
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Predlog spremembe 159
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nepopoln enotni trg
9a. ugotavlja, da je na enotnem trgu še 
vedno veliko ovir za prost pretok blaga, 
storitev, kapitala in oseb, kot so 
regulativne ovire, odsotnost dialoga med 
upravnimi sistemi in nezadostna 
zakonodaja o enotnem trgu za nove 
gospodarske panoge, kot so e-trgovina in 
inovativne storitve;

Or. en

Predlog spremembe 160
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 9 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9c. poudarja, da je potreben ponoven 
ambiciozen zagon enotnega trga, glede na 
to, da je trg še vedno razdrobljen, da je 
politična in socialna podpora za tržno 
povezovanje nizka in da se je pozornost 
politike v zadnjem desetletju preusmerila 
stran od enotnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 161
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 10
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Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je prepričan, da mora krepitev občutka 
javne poistovetenosti z Unijo postati gibalo 
kolektivnega delovanja; meni, da je „dobro 
upravljanje“ daleč najmočnejše sredstvo, s 
katerim lahko Unija zagotovi stalno
zavezanost in udejstvovanje svojih 
državljanov;

10. ni prepričan, da bi krepitev občutka 
javne poistovetenosti z Unijo morala
postati gibalo kolektivnega delovanja; 
meni, da bi „dobro upravljanje“ lahko bilo 
bistveno sredstvo, s katerim lahko Unija 
zagotovi zavezanost in udejstvovanje 
svojih državljanov; v tem smislu ugotavlja, 
da EU še zdaleč ne dosega minimalnih 
standardov;

Or. en

Predlog spremembe 162
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je prepričan, da mora krepitev občutka 
javne poistovetenosti z Unijo postati gibalo 
kolektivnega delovanja; meni, da je „dobro 
upravljanje“ daleč najmočnejše sredstvo, s 
katerim lahko Unija zagotovi stalno 
zavezanost in udejstvovanje svojih 
državljanov;

10. je prepričan, da mora krepitev občutka 
javnega zaupanja v Unijo postati gibalo 
politike; meni, da je „dobro upravljanje“ 
daleč najmočnejše sredstvo, s katerim 
lahko Unija zagotovi stalno zavezanost in 
udejstvovanje svojih državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 163
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. je prepričan, da mora krepitev občutka 
javne poistovetenosti z Unijo postati gibalo 
kolektivnega delovanja; meni, da je „dobro 

10. je prepričan, da mora krepitev občutka 
javne poistovetenosti z Unijo postati gibalo 
kolektivnega delovanja; meni, da so „dobro 
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upravljanje“ daleč najmočnejše sredstvo, s 
katerim lahko Unija zagotovi stalno 
zavezanost in udejstvovanje svojih 
državljanov;

upravljanje“, demokracija in socialni 
dialog daleč najmočnejša sredstva, s 
katerimi lahko Unija zagotovi stalno 
zavezanost in udejstvovanje svojih 
državljanov;

Or. en

Predlog spremembe 164
Miguel Portas, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. je prepričan, da mora krepitev 
občutka javne poistovetenosti z Unijo 
postati gibalo kolektivnega delovanja; 
meni, da je zagotavljanje ekonomske 
regulacije, ki spodbuja polno zaposlenost, 
daleč najmočnejše sredstvo, s katerim 
lahko Unija zagotovi stalno zavezanost in 
udejstvovanje svojih državljanov;

Or. pt

Predlog spremembe 165
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pogled v prihodnost
10b. ugotavlja, da se svetovni okvir za 
evropsko oblikovanje politik hitro 
spreminja, nenazadnje tudi z neizprosnim 
povečevanjem moči in vpliva Azije; 
priznava vse večjo potrebo, da Evropska 
unija strateško premisli o glavnih izzivih 
prihodnosti in njihovi medsebojni 
povezanosti; podpira koncept razvijanja 
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učinkovitega medinstitucionalnega 
sistema za ocenjevanje dolgoročnih 
trendov v svetovnem sistemu v interesu 
Evrope; želi, da se pilotni projekt 25.01.09
v okviru proračuna 2010 za evropski 
sistem za analizo strategij in politik 
(ESPAS) dokonča do leta 2012, kot je bilo 
načrtovano; poziva zadevne institucije, 
naj poiščejo praktične načine sodelovanja, 
da se oblikuje ustrezen medinstitucionalni 
sistem;

Or. en

Predlog spremembe 166
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano 
vrednost ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju 
nacionalnih odhodkov;

11. ugotavlja, da odhodki EU državam 
članicam niso uspeli zagotoviti dodane 
vrednosti, ker je EU v preteklosti 
zanemarjala dejanski interes evropskih 
državljanov in ji ni mogoče zaupati, da bo 
v prihodnje drugače;

Or. en

Predlog spremembe 167
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 
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učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov;

učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov; poudarja, da mora biti glavni 
cilj pameten in sodoben proračun, ki daje 
prednost glavnim političnim ciljem Unije, 
zlasti področjem, ki ustvarjajo rast, ne pa 
velik proračun, ki bi zaobjemal vse;

Or. en

Predlog spremembe 168
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov;

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov; opozarja, da je proračun EU v 
prvi vrsti naložbeni proračun, ki lahko 
ustvari več naložb iz javnih ali zasebnih 
virov;

Or. en

Predlog spremembe 169
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in učinkovanjem 
kot katalizator ter ekonomijo obsega, 
pozitivnimi čezmejnimi učinki in učinki 
prelivanja ustvarijo evropsko dodano 
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političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov;

vrednost ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu ali hitrejšemu doseganju 
sprejetih političnih ciljev in zmanjšanju 
nacionalnih odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 170
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano 
vrednost ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju 
nacionalnih odhodkov;

11. poudarja, da je glavni namen 
proračunskih odhodkov EU ustvariti 
evropsko dodano vrednost z združevanjem 
sredstev in ekonomijo obsega ter tako 
prispevati k doseganju sprejetih skupnih
političnih ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 171
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da lahko odhodki EU z 
združevanjem sredstev in ekonomijo 
obsega ustvarijo evropsko dodano vrednost 
ter tako učinkoviteje prispevajo k 
učinkovitejšemu doseganju sprejetih 
političnih ciljev in zmanjšanju nacionalnih 
odhodkov;

11. poudarja, da odhodki EU z 
združevanjem sredstev, ekonomijo obsega 
in ustvarjanjem sinergij oblikujejo
evropsko dodano vrednost ter tako 
učinkoviteje prispevajo k učinkovitejšemu 
doseganju sprejetih političnih ciljev in 
zmanjšanju nacionalnih odhodkov;

Or. en
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Predlog spremembe 172
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da med politike EU s 
potencialno visoko predhodno evropsko 
dodano vrednostjo med drugim sodijo 
raziskovalni in inovacijski projekti z 
velikimi ekonomijami obsega ali 
zahtevami glede kritične mase, projekti 
fizične in digitalne infrastrukture, zlasti 
vseevropska omrežja, podnebne 
spremembe in mednarodna pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 173
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Britta Reimers, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. opozarja, da se je na načelni ravni 
treba izogniti podvajanju odhodkov ali 
prekrivanju dodeljenih sredstev v 
različnih proračunskih vrsticah, da mora 
biti cilj financiranja EU vedno ustvarjanje 
večje vrednosti od skupne porabe 
posameznih držav članic in da lahko 
skupne evropske rešitve v mnogih 
primerih omogočijo prihranke v 
nacionalnih proračunih; v zvezi s tem 
poudarja, da so potencialna območja za 
večjo sinergijo in ekonomije obsega 
naslednja: Evropska služba za zunanje 
delovanje, humanitarna pomoč in 
natančneje zmogljivost za hitro odzivanje 
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EU, združevanje obrambnih virov, 
raziskave, razvoj in inovacije, veliki 
infrastrukturni projekti (zlasti na 
področju energije in prometa) ter nadzor 
nad finančnim trgom;

Or. en

Predlog spremembe 174
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11c. meni, da je treba evropsko dodano 
vrednost iz vsestranskega argumenta 
preoblikovati v boljše orodje za 
sprejemanje političnih odločitev; 
opozarja, da je evropska dodana vrednost 
hkrati otipljiva in neotipljiva, lahko se 
razlikuje za različne države članice ali 
družbene skupine, lahko izhaja iz velikih 
in prepoznavnih programov in projektov 
ali pa iz majhnih, vendar je vedno v 
interesu EU – prevladovati morajo 
solidarnost, kohezija ter gospodarski in 
družbeni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 175
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 11 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11d. poudarja, da glavnih in 
najpomembnejših elementov evropske 
dodane vrednosti, kot so mir, stabilnost, 
svoboda, prost pretok oseb, blaga, storitev 
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in kapitala, ni mogoče oceniti s 
številkami; poudarja, da imajo zaradi 
pozitivnih učinkov enotnega trga 
bogatejše države članice več koristi in jih 
bodo imele še naprej;

Or. en

Predlog spremembe 176
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 
povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske 
dodane vrednosti potreben pristop, ki 
presega preglednice, in da je s politično 
oceno treba preučiti, ali bo načrtovani 
ukrep učinkovito prispeval k skupnim 
ciljem EU ter ali bo ustvaril javne dobrine 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 177
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 
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povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
prispeval k skupnim ciljem EU ter ali bo 
ustvaril javne dobrine EU;

povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
prispeval k skupnim ciljem EU ter ali bo 
ustvaril javne dobrine EU, kar bo 
opredeljeno glede na vrednote in cilje 
Evropske unije in natančno določeno v 
naslednjem večletnem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 178
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 
povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
prispeval k skupnim ciljem EU ter ali bo 
ustvaril javne dobrine EU;

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba v okviru najboljše prakse za vsak 
zakonodajni predlog, ki je povezan s 
proračunom, opraviti oceno evropske 
dodane vrednosti; vendar vztraja pri 
dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
prispeval k skupnim ciljem EU ter ali bo 
ustvaril javne dobrine EU;

Or. en

Predlog spremembe 179
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 
povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
prispeval k skupnim ciljem EU ter ali bo 
ustvaril javne dobrine EU;

12. meni, da je skupaj s preverjanjem 
subsidiarnosti v nacionalnih parlamentih, 
ki je predvideno z Lizbonsko pogodbo, 
treba za vsak zakonodajni predlog, ki je 
povezan s proračunom, opraviti oceno 
evropske dodane vrednosti; vendar vztraja 
pri dejstvu, da je za oceno evropske dodane 
vrednosti potreben pristop, ki presega 
preglednice, in da je s politično oceno treba 
preučiti, ali bo načrtovani ukrep učinkovito 
in uspešno prispeval k skupnim ciljem, 
javnim dobrinam in storitvam EU;

Or. en

Predlog spremembe 180
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik;
poudarja, da je za vsako posredovanje 
treba oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da bodo kakršno koli 
evropsko dodano vrednost, ki bi jo bilo
mogoče ustvariti z odhodki, izničili stroški 
izvajanja evropske zakonodaje;

Or. en

Predlog spremembe 181
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje 
treba oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja tudi, da je treba področja, ki ne 
spadajo pod izključno pristojnost 
Evropske unije, za financiranje predvideti 
le, če države članice niso sposobne same 
bolje zagotoviti sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 182
Reimer Böge, Jan Olbrycht, Frank Engel, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik in 
politik EU na gospodarskem, fiskalnem, 
proračunskem in socialnem področju; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 183
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13
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Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik ob 
polnem spoštovanju načela subsidiarnosti; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov, da se regulacija izvaja na ravni 
EU le takrat, ko ciljev ni mogoče doseči 
na nacionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 184
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje 
treba oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da je za ustvarjanje evropske 
dodane vrednosti potreben močan in 
neodvisen evropski proračun skupaj z 
evropsko zakonodajo in usklajevanjem 
nacionalnih politik; je prepričan, da je 
treba v okviru prihodnjega večletnega 
finančnega okvira okrepiti evropsko 
dodano vrednost odhodkov; poudarja, da 
bi moralo financiranje EU, kadar je to 
mogoče, hkrati prispevati k več kot enemu 
cilju politik EU (npr. ozemeljska kohezija, 
prilagajanje podnebnim spremembam, 
zaščita biotske raznovrstnosti); poudarja, 
da je treba dokazati skladnost vseh 
odhodkov EU z obveznostmi iz Pogodbe 
ali pomembnejšimi cilji politik EU;

Or. en
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Predlog spremembe 185
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov;

13. poudarja, da je evropsko dodano 
vrednost mogoče ustvariti ne le z odhodki, 
temveč tudi z evropsko zakonodajo in 
usklajevanjem nacionalnih politik; 
poudarja, da je za vsako posredovanje treba 
oceniti, kakšna je prava politična 
kombinacija zakonodaje, usklajevanja in 
odhodkov; poudarja tudi, da je pomembno 
zagotoviti, da zakonodaja EU ostane v 
mejah „boljše in pametnejše zakonodaje“, 
da bi se izognili dodatni birokraciji;

Or. it

Predlog spremembe 186
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da je za vsako 
posredovanje treba oceniti, kakšna je 
prava politična kombinacija zakonodaje, 
usklajevanja in odhodkov, in meni, da 
mora biti za posredovanja mogoče 
dokazati resnično dodano vrednost na 
podlagi načel sorazmernosti in 
subsidiarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 187
Reimer Böge, Othmar Karas v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z zavezo Komisije, da 
sproži celovito analizo „stroškov 
neprisotnosti Evrope“ za države članice in 
nacionalne proračune; poziva Komisijo, naj 
to poročilo objavi pravočasno, da bo 
omogočila njegovo upoštevanje v procesu 
pogajanj o naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

14. je trdno prepričan, da lahko naložbe 
na ravni EU privedejo do znatno višjih 
prihrankov na nacionalni ravni; je trdno 
prepričan, da morajo vsa prihodnja 
pogajanja o proračunu EU temeljiti na 
tem načelu; zato pozdravlja zavezo 
Komisije, da sproži celovito analizo 
„stroškov neprisotnosti Evrope“ za države 
članice in nacionalne proračune; poziva 
Komisijo, naj to poročilo objavi 
pravočasno, da bo omogočila njegovo 
upoštevanje v procesu pogajanj o 
naslednjem večletnem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 188
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. je seznanjen z zavezo Komisije, da 
sproži celovito analizo „stroškov 
neprisotnosti Evrope“ za države članice in 
nacionalne proračune; poziva Komisijo, naj 
to poročilo objavi pravočasno, da bo 
omogočila njegovo upoštevanje v procesu 
pogajanj o naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

14. meni, da je odločitev Komisije, da 
sproži celovito analizo „stroškov 
neprisotnosti Evrope“, za države članice in 
nacionalne proračune tratenje denarja 
davkoplačevalcev; poziva Komisijo, naj 
opusti ta projekt, ki ga bo EU uporabila le 
za to, da upraviči višji proračun;

Or. en

Predlog spremembe 189
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. je prepričan, da je nujno 
racionalizirati odhodke držav članic s 
pomočjo proračuna EU, zlasti na 
področjih, kjer ima EU nedvomno večjo 
dodano vrednost kot nacionalni 
proračuni, kar bi omogočilo utrditev 
nacionalnih javnih financ z zmanjšanjem 
nacionalnih proračunskih odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 190
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da je treba 
izboljšati usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni; meni, da bo novi 
mehanizem za usklajevanje gospodarske 
in proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) ključen za doseganje 
želenih proračunskih sinergij med 
proračunom EU in nacionalnimi 
proračuni;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 191
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da je treba 
izboljšati usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni; meni, da bo novi 
mehanizem za usklajevanje gospodarske in 
proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) ključen za doseganje
želenih proračunskih sinergij med 
proračunom EU in nacionalnimi proračuni;

15. meni, da bi moral novi mehanizem za 
usklajevanje gospodarske in proračunske 
politike (tako imenovani „evropski 
semester“) odigrati pomembno vlogo pri 
usklajevanju ciljev politik po vsej Evropi 
in ciljev EU ter s tem prispevati k 
doseganju želenih proračunskih sinergij 
med proračunom EU in nacionalnimi 
proračuni;

Or. en

Predlog spremembe 192
Reimer Böge, Alain Lamassoure v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni; meni, da bo novi 
mehanizem za usklajevanje gospodarske in 
proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) ključen za doseganje 
želenih proračunskih sinergij med 
proračunom EU in nacionalnimi proračuni;

15. ponovno poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni, da se zagotovi 
financiranje skupnih političnih 
prednostnih nalog, vključno s strategijo 
Evropa 2020; meni, da bo novi mehanizem 
za usklajevanje gospodarske in 
proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) ključen za doseganje 
želenih proračunskih sinergij med 
proračunom EU in nacionalnimi proračuni;

Or. en

Predlog spremembe 193
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 15
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Predlog resolucije Predlog spremembe

15. ponovno poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni; meni, da bo novi 
mehanizem za usklajevanje gospodarske in 
proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) ključen za doseganje 
želenih proračunskih sinergij med 
proračunom EU in nacionalnimi proračuni;

15. ponovno poudarja, da je treba izboljšati 
usklajevanje med evropskim in 
nacionalnimi proračuni; meni, da je novi 
mehanizem za usklajevanje gospodarske in 
proračunske politike (tako imenovani 
„evropski semester“) lahko koristen za 
doseganje želenih proračunskih sinergij 
med proračunom EU in nacionalnimi 
proračuni;

Or. en

Predlog spremembe 194
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva k boljšemu usklajevanju med 
proračunom EU in nacionalnimi 
proračuni držav članic pri financiranju 
prednostnih nalog EU; ponovno 
poudarja, da je treba usklajevati porabo 
javnih sredstev od načrtovanja do 
izvajanja, da se zagotovijo boljša 
učinkovitost in prepoznavnost ter večja 
racionalizacija proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 195
Miguel Portas, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. poudarja, da bi bilo za optimalne 
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rezultate glede rasti in razvoja na terenu 
treba dati prednost sinergijam med 
nacionalnimi proračunskimi politikami in 
proračunsko politiko EU ter izvajanju 
take monetarne politike ECB, ki ne ovira 
gospodarske rasti, zlasti ker gospodarstvo 
EU še zdaleč ne dosega polne 
zaposlenosti;

Or. pt

Predlog spremembe 196
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu in za 
zaposlovanje in zmanjševanje revščine 
treba dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 197
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za trajnostno rast in razvoj na 
terenu treba dati prednost izboljšanju 
sinergij in celostnemu pristopu med 
različnimi sektorji, razvoju ciljno 
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uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

usmerjenih politik, uporabi pogojev, načel 
„ne škodi“, „onesnaževalec plača“ in 
„dober zgled“ ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
učinkovitosti in rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 198
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
koheziji in dopolnjevanju med 
proračunom EU in nacionalnimi 
proračuni, uporabi pogojev ter, kadar je to 
primerno, dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

Or. el

Predlog spremembe 199
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij med 
vsemi sredstvi iz proračuna EU, ki 
vplivajo na gospodarski razvoj, in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
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rezultatov; uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

Or. en

Predlog spremembe 200
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
uporabi pogojev ter, kadar je to primerno, 
dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

17. poudarja, da bi bilo za optimalne 
rezultate za rast in razvoj na terenu treba 
dati prednost izboljšanju sinergij in 
celostnemu pristopu med različnimi 
sektorji, razvoju ciljno usmerjenih politik, 
ustrezni uporabi pogojev ter, kadar je to 
primerno, dejavnikov uspeha in kazalnikov 
rezultatov;

Or. en


