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Predlog spremembe 422
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelis de Jong, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Prava znanja in veščine za delovno silo 
jutrišnjega dne

Ustvarjanje novih delovnih mest, boj proti 
revščini in socialni izključenosti ter prava 
znanja in veščine za delovno silo 
jutrišnjega dne

Or. en

Predlog spremembe 423
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in 
doseganju 75-odstotne zaposlenosti kot 
krovnega cilja strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen spodbud za 
ustvarjanje kakovostnih delovnih mest z 
večjo socialno varnostjo in socialno 
vključenostjo, izboljšav obstoječih in 
uvedbe novih pravic delavcev, zavzemanja 
za zdravje in varnost pri delu, boljšega 
obvladovanja socialnega tveganja, 
usklajevanja zasebnega in poklicnega 
življenja ter ustreznega financiranja 
izobraževanja, mobilnosti in programov 
vseživljenjskega učenja; vztraja, da bi 
morale države članice uvesti učinkovite 
ukrepe za postopno odpravo negotovih in 
netipičnih oblik zaposlitve, spodbujati 
koncept „dobrega dela“ (kot je na primer 
program „dostojnega dela“ Mednarodne 
organizacije dela) in se zavzemati za 
skrajšanje delovnega časa kot temeljnega 
kamna strategije zaposlovanja; ugotavlja, 
da zahteva doseganje ciljev v zvezi s 
predčasnim opuščanjem šolanja nenehno 
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sodelovanje in usklajevanje politik;
poudarja, da je treba izobraževanju in 
oskrbi v zgodnjem otroštvu posvetiti še več 
pozornosti in okrepiti obstoječa 
prizadevanja za spodbujanje in priznanje 
neformalnega izobraževanja, saj gre za 
pomembne ukrepe za preprečevanje 
predčasnega opuščanja šolanja, prav tako 
pa je treba spodbujati načelo 
vključujočega izobraževanja za vse, da se 
v osrednje izobraževalne sisteme z 
ustrezno podporo vključijo invalidi in 
pripadniki različnih manjšin;

Or. en

Predlog spremembe 424
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti, 
spodbujanja enakosti spolov, programov 
vseživljenjskega učenja ter ukrepov za 
prilagajanje trga dela, saj bi to 
predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020; poudarja, da za 
dosego tega cilja ne bo dovolj le zmanjšati 
brezposelnosti, temveč zagotoviti, da na 
trg dela vstopijo mnoge neaktivne osebe, 
zlasti ženske; poudarja, da bo enega 
glavnih ciljev strategije Evropa 2020 –
namreč delovna mesta in kakovostna 
zaposlitev za vse evropske državljane –
mogoče doseči samo, če bodo potrebne 
naložbe v korist družbe znanja, raziskav in 
razvoja, inovacij, malih in srednjih 
podjetij ter zelenih in novih tehnologij 
izvedene brez odlašanja; poudarja, da 
stroški nujnega prehoda v družbo z 
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nizkimi izpusti ogljikovega dioksida v 
prihodnjih letih ne smejo obremeniti 
običajnih družin in delavcev Evrope in da 
je treba v večletnem finančnem okviru 
upoštevati, kako pomembno je spodbujati 
nova, okolju prijazna delovna mesta, 
medtem ko nekatera stara delovna mesta 
izginjajo, in da je potrebno novo 
usposabljanje, da se delavci pripravijo na 
novo gospodarstvo z nizkimi izpusti 
ogljikovega dioksida; 

Or. en

Predlog spremembe 425
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega 
cilja strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj to 
predstavlja pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
ciljev za zmanjševanje osipa (10 %) in 
povečanje števila univerzitetnih študentov;

Or. pt

Predlog spremembe 426
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, 
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja in ciljnega usmerjanja
izobraževanja, shem mobilnosti za mlade
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to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

in programov vseživljenjskega učenja, saj 
bi to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju predčasnega opuščanja 
šolanja in brezposelnosti, k ustvarjanju 
dostojnih in okolju prijaznih delovnih 
mest, h kulturni raznolikosti in socialni 
vključenosti ter k doseganju 75-odstotne 
zaposlenosti moških in žensk kot krovnega 
cilja strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 427
Damien Abad

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020; je, čeprav 
izobraževanje ostaja v pristojnosti držav 
članic, trdno prepričan, da bi morala EU 
narediti več za spodbujanje mobilnosti 
mladih, saj ta ne bo le izboljšala veščin 
evropske delovne sile, temveč tudi 
sposobnost mladih Evropejcev, da 
dejansko izkoristijo obstoječe priložnosti v 
Evropi;

Or. en

Predlog spremembe 428
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 45
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Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, usposabljanja, 
projektov mobilnosti in programov 
vseživljenjskega učenja, saj bi to 
predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 429
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 
to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega cilja 
strategije Evropa 2020;

45. poudarja pomen ustreznega 
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja ter 
storitev varstva, saj bi to predstavljalo 
pomemben prispevek k preprečevanju 
brezposelnosti in doseganju 75-odstotne 
zaposlenosti moških in žensk kot krovnega 
cilja strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 430
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja pomen ustreznega
financiranja izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja, saj bi 

45. poudarja, da kljub pričakovanjem, da 
financiranje izobraževanja, mobilnosti in 
programov vseživljenjskega učenja
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to predstavljalo pomemben prispevek k 
preprečevanju brezposelnosti in doseganju 
75-odstotne zaposlenosti kot krovnega 
cilja strategije Evropa 2020;

prispeva k preprečevanju brezposelnosti, ni 
dokazov, da bi v preteklosti zmanjšalo 
stopnjo brezposelnosti, celo nasprotno, 
zato se sprašuje o dodani vrednosti 
financiranja EU na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 431
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 45 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45a. opozarja na pomen večje udeležbe 
podjetij v programih EU za izobraževanje 
in mobilnost, saj bo to povečalo 
zaposljivost mladih in prispevalo k 
uresničevanju vodilnih pobud strategije 
Evropa 2020, zlasti pobud „nova znanja 
in veščine za nova delovna mesta“, „mladi 
in mobilnost“ in „Unija inovacij“;

Or. en

Predlog spremembe 432
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 45 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

45b. priznava, da bi bilo mogoče z 
vključitvijo vidikov spola povečati 
učinkovitost politik za rast in 
zaposlovanje, saj se analizi enakosti 
spolov pogosto namenja premalo 
pozornosti, kar pomeni, da se prispevkov 
in skrbi žensk pogosto ne obravnava 
ustrezno;
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Or. en

Predlog spremembe 433
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih;

Or. en

Predlog spremembe 434
Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, ženskah, prikrajšanih, invalidih 
in migrantih; se zavzema za bolj strateško 
uporabo Evropskega socialnega sklada z 
usmeritvijo sredstev, predvidenih za 
prednostno nalogo „pametna rast“ v 
strategiji EU 2020, za ukrepe, katerih cilj 
je poklicno usposabljanje, mobilnost 
mladih, podpora aktivnemu staranju,
izboljšanje dostopa do trga dela in 
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ponovnega vključevanja vanj, ustvarjanje 
ustreznih veščin za poogljično družbo, ki 
uporablja vire in energijo na učinkovit 
način, ter preprečevanje brezposelnosti, 
revščine, diskriminacije, izginjanja 
kulturne raznolikosti in socialne 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 435
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, ženskah, prikrajšanih, invalidih, 
migrantih in Romih; poudarja, da bi 
Evropski socialni sklad moral zagotoviti 
ustrezna sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje enakosti moških in žensk, 
dostopa do trga dela ter preprečevanje 
brezposelnosti, socialne izključenosti in 
vseh vrst diskriminacije, ki prizadene 
najbolj ogrožene skupine; meni, da bi 
morala ta vodilna pobuda ustrezno 
upoštevati potrebo po izobraževanju in 
usposabljanju v rastočih sektorjih, kot so 
nove informacijske tehnologije, 
komunikacije in okolju prijazna delovna 
mesta (energijska učinkovitost in novi viri 
energije);

Or. en

Predlog spremembe 436
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih, etničnih 
in verskih manjšinah ter migrantih; 
poudarja, da bi Evropski socialni sklad
moral pokrivati širšo paleto dejavnosti 
(nova znanja in veščine in delovna mesta, 
izobraževalne cilje, cilje v zvezi z revščino 
itd.) kot doslej, za kar so potrebna dodatna 
sredstva; poudarja, da bi ta sklad moral 
zagotoviti ustrezna sredstva za ukrepe, 
katerih cilj je izboljšanje dostopa do trga 
dela ter preprečevanje brezposelnosti in 
diskriminacije pri iskanju zaposlitve in 
napredovanju, pa tudi več sredstev za boj 
proti revščini in socialni izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 437
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala biti osredotočena na dostojno delo 
namesto na prožno varnost ter omogočati 
širši poudarek na mladih, osebah, ki zgodaj 
opustijo šolanje, starejših, prikrajšanih, 
invalidih in migrantih; poudarja, da bi 
evropska kohezijska politika morala
zagotoviti ustrezna sredstva za ukrepe, 
katerih cilj je izboljšanje dostopa do trga 
dela ter preprečevanje brezposelnosti in 
socialne izključenosti;
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Or. en

Predlog spremembe 438
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da je treba Evropski 
socialni sklad znatno okrepiti v smislu 
vsebine in financiranja, tako da bo imel 
ustrezna sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

Or. de

Predlog spremembe 439
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti; poudarja, da mora Evropski 
socialni sklad ostati v okviru kohezijske 
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politike in da je treba izboljšati 
usklajevanje med Evropskim socialnim 
skladom in Evropskim skladom za 
regionalni razvoj, da se spodbudi povezan 
pristop ter omogoči kombiniranje 
ukrepov, ki v ospredje postavljajo kraje in 
ljudi;

Or. en

Predlog spremembe 440
Carmen Romero López, Andres Perello Rodriguez, Luis Yáñez-Barnuevo García

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
povečanje produktivnosti delovne sile in 
zmanjšanje izostankov z dela s 
spodbujanjem zdravega načina življenja 
in duševnega zdravja na delovnem mestu,
pa tudi za ukrepe za izboljšanje dostopa do 
trga dela ter preprečevanje brezposelnosti 
in socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 441
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 46
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Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad in programi, povezani z 
mladimi, morali zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 442
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 46

Predlog resolucije Predlog spremembe

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, prikrajšanih, invalidih in 
migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti in socialne 
izključenosti;

46. meni, da bi vodilna pobuda o novih 
znanjih in spretnostih ter delovnih mestih 
morala omogočati širši poudarek na 
mladih, osebah, ki zgodaj opustijo šolanje, 
starejših, ženskah, prikrajšanih, invalidih 
in migrantih; poudarja, da bi Evropski 
socialni sklad moral zagotoviti ustrezna 
sredstva za ukrepe, katerih cilj je 
izboljšanje dostopa do trga dela ter 
preprečevanje brezposelnosti, 
diskriminacije in socialne izključenosti;

Or. en

Predlog spremembe 443
Reimer Böge, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, José Manuel Fernandes v imenu skupine 
PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 46 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Mladinska politika
46a. poudarja, da bi morali biti mladi 
pomembna prednostna naloga Unije in da 
je treba razsežnosti mladih v politikah in 
programih EU nameniti bolj prepoznavno 
mesto in jo okrepiti; je prepričan, da bi 
bilo treba vprašanje mladih obravnavati 
kot medsektorsko temo v EU, ustvariti 
sinergije med različnimi politikami za 
mlade, izobraževanjem in mobilnostjo, 
olajšati in spodbujati evropsko mobilnost, 
izobraževanje in izpopolnjevanje veščin, 
večjo udeležbo, zaposlovanje, pa tudi 
socialno vključenost mladih; pozdravlja 
vodilno pobudo „mladi in mobilnost“ kot 
temeljni kamen strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da nizki stroški na 
upravičenca – s tem pa velika učinkovitost 
programov za mlade – v povezavi z 
razsežnostjo evropskega državljanstva
dokazujejo, da si to področje zasluži večja 
vlaganja;

Or. en

Predlog spremembe 444
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 46 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46b. ugotavlja, da je višja stopnja 
zaposlenosti žensk ključna za doseganje 
cilja iz strategije 2020 na področju 
zaposlovanja, zato je treba v celoti 
obravnavati ovire za udeležbo žensk na 
trgu dela; poudarja, da bi moral Evropski 
socialni sklad zagotoviti primerna 
sredstva za spopadanje z neenakostjo med 
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spoloma na trgu dela, Evropski sklad za 
regionalni razvoj pa primerno 
financiranje infrastrukture za varstvo 
otrok, starejših in drugih odvisnih oseb;

Or. en

Predlog spremembe 445
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 46 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46c. meni, da so skrb za zdravje kot 
gonilno silo za ustvarjanje pametne in 
vključujoče rasti, preprečevanje bolezni in 
spodbujanje zdravega načina življenja, ki 
lahko prepreči starostne bolezni, nujno 
potrebni, da bo Evropa lahko imela 
aktivno prebivalstvo, ki se bo staralo na 
zdrav način; meni, da je potrebno tudi 
načrtovanje zdravstvenega varstva, da se 
preprečijo ali ublažijo krize javnega 
zdravja, kar bo vplivalo na nemoteno 
izvajanje javnih in zasebnih storitev in 
zagotovilo, da se gospodarstvu EU ne bo 
treba soočiti s posledicami krize javnega 
zdravja; ugotavlja, da se bo s staranjem 
prebivalstva vloga zdravstvenih delavcev 
povečevala, kar bo zagotovilo zdravo 
delovno silo in manj izostajanja z dela, to 
pa bo prispevalo k produktivnosti Evrope; 
prav tako meni, da je treba spodbujati 
boljše zdravstveno varstvo za vse delavce, 
povečati zmogljivost delovne sile in 
premostiti neenakosti v zdravstvenem 
varstvu, da se zagotovi boljše zdravje vsem 
in večja dostopnost zdravstvenih storitev, 
tako da bodo državljani bolj sposobni 
prispevati k družbi, obenem pa bo mogoče 
zmanjšati revščino in socialno 
izključenost;

Or. en
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Predlog spremembe 446
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 46 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

46d. poudarja tudi, da ima Evropski sklad 
za prilagoditev globalizaciji dopolnilno 
vlogo pri doseganju teh ciljev, saj je njegov 
namen delavcem, ki so zaradi globalizacije 
ali gospodarske krize izgubili zaposlitev, 
pomagati pri vračanju na trg dela; je kljub 
temu prepričan, da se Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji razlikuje od 
Evropskega socialnega sklada po načinu 
dela, vrsti ukrepov, ki jih financira (tj. 
prilagojeni in posebni ukrepi), ter po 
področju uporabe; zaradi tega meni, da bi 
moral Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji postati trajen sklad;

Or. fr

Predlog spremembe 447
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 46 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Program socialne politike, enakost ter boj 
proti revščini in socialni izključenosti 

46e. poudarja, da je treba financirati 
dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov 
in socialne pravičnosti ter za boj proti 
diskriminaciji, revščini in socialni 
izključenosti, da bo mogoče doseči enega 
od krovnih ciljev strategije Evropa 2020, 
namreč rešiti revščine 20 milijonov ljudi 
in izničiti socialne posledice krize; 
poudarja, da je treba zagotoviti zadostna 



PE462.730v02-00 18/117 AM\864018SL.doc

SL

finančna sredstva za dejavnosti evropske 
platforme proti revščini in organizacij 
civilne družbe, ki izvajajo takšne 
dejavnosti; poudarja, da so programi v 
podporo majhnim organizacijam civilne 
družbe, ki zagotavljajo rešitve po meri na 
kraju samem, ključnega pomena za 
spodbujanje socialne vključenosti, boja 
proti diskriminaciji in enakosti spolov;

Or. en

Predlog spremembe 448
Franziska Katharina Brantner, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 46 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Program socialne politike, enakost ter boj 
proti revščini in socialni izključenosti 

46f. poudarja, da je treba financirati 
dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov 
in socialne pravičnosti ter za boj proti 
diskriminaciji, revščini in socialni 
izključenosti, da bo mogoče doseči enega 
od krovnih ciljev strategije Evropa 2020, 
namreč rešiti revščine 20 milijonov ljudi 
in izničiti socialne posledice krize; 
poudarja, da je treba zagotoviti zadostna 
finančna sredstva za dejavnosti evropske 
platforme proti revščini in organizacij 
civilne družbe, ki izvajajo takšne 
dejavnosti; poudarja, da so programi v 
podporo majhnim organizacijam civilne 
družbe, ki zagotavljajo rešitve po meri na 
kraju samem, ključnega pomena za 
spodbujanje socialne vključenosti, boja 
proti diskriminaciji in enakosti spolov;

Or. en
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Predlog spremembe 449
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 46 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Program socialne politike, enakost ter boj 
proti revščini in socialni izključenosti 

46g. poudarja, da je treba financirati 
dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov 
in socialne pravičnosti ter za boj proti 
diskriminaciji, revščini in socialni 
izključenosti, da bo mogoče doseči enega 
od krovnih ciljev strategije Evropa 2020, 
namreč rešiti revščine več kot 20 
milijonov ljudi in izničiti socialne 
posledice krize; poudarja, da je treba 
zagotoviti zadostna finančna sredstva za 
dejavnosti evropske platforme proti 
revščini in organizacij civilne družbe, ki 
izvajajo takšne dejavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 450
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje
(Opomba: Če bo predlog spremembe 
sprejet, je treba ustrezno poglavje 
premakniti za odstavek 46)

Or. en

Predlog spremembe 451
Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v 
prispevanje k uspehu strategije Evropa 
2020 in da lahko oba stebra skupne 
kmetijske politike pri tem 
komplementarno zagotovita dragocen 
prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 452
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je 
skupna kmetijska politika trdno zasidrana 
v Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da skupna kmetijska politika 
ne prinaša več učinkov, ki jih obljublja, 
kot je na primer pomoč revnim kmetom in 
zagotavljanje kakovostne hrane po nizkih 
cenah; poziva, da se skupna kmetijska 
politika preneha izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 453
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 47
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Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v 
prispevanje k uspehu strategije Evropa 
2020 in da lahko oba stebra skupne 
kmetijske politike pri tem 
komplementarno zagotovita dragocen 
prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. vztraja, da je treba skupno kmetijsko 
politiko reformirati in skrčiti; poudarja, da 
kmetijstvo ni običajen trg in da prvi steber 
reformirane skupne kmetijske politike 
služi samo malim kmetom, med drugim v 
njihovi vlogi proizvajalcev v primeru 
izjemnih tržnih razmer, za zelene in 
modre storitve iz drugega stebra pa bi jim 
morale nadomestilo v glavnem plačati 
države članice; poudarja, da del podpore 
za male kmete iz najrevnejših držav 
prihaja iz Kohezijskega sklada in da bi 
bilo treba kmetijske inovacije usmeriti v 
novi sklad za inovacije in trajnostnost;

Or. en

Predlog spremembe 454
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem zagotovita dragocen prispevek; 
vseeno poudarja, da je potrebna 
velikopotezna reforma skupne kmetijske 
politike, da bo mogoče doseči ta cilj; meni, 
da bi morala biti nova skupna kmetijska 
politika tudi usklajena s korenitimi 
spremembami notranjega in 
mednarodnega konteksta EU ter s 
pojavom novih skrbi in izzivov; poudarja, 
da je skupna kmetijska politika trdno 
zasidrana v Lizbonski pogodbi, ki 
opredeljuje njene cilje in naloge;
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Or. en

Predlog spremembe 455
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da bi bilo 
treba upravljanje skupne kmetijske 
politike občutno poenostaviti in znatno 
zmanjšati birokracijo in upravne stroške, 
ki bremenijo kmete; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

Or. fi

Predlog spremembe 456
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020, in sicer s 
povečanjem konkurenčnosti kmetijskega 
sektorja in hkratnim preoblikovanjem 
tega sektorja v sektor, temelječ na znanju,
in da lahko oba stebra skupne kmetijske 
politike pri tem komplementarno 
zagotovita dragocen prispevek; poudarja, 
da je skupna kmetijska politika trdno 
zasidrana v Lizbonski pogodbi, ki 



AM\864018SL.doc 23/117 PE462.730v02-00

SL

opredeljuje njene cilje in naloge;

Or. en

Predlog spremembe 457
Bas Eickhout, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena tudi v 
prispevanje k uresničevanju ciljev
strategije Evropa 2020 in da morata oba 
stebra skupne kmetijske politike pri tem 
komplementarno zagotoviti dragocen 
prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

Or. en

Predlog spremembe 458
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen in različen prispevek; poudarja, 
da je skupna kmetijska politika trdno 
zasidrana v Lizbonski pogodbi, ki 
opredeljuje njene cilje in naloge;

Or. it
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Predlog spremembe 459
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v prispevanje 
k uspehu strategije Evropa 2020 in da 
lahko oba stebra skupne kmetijske politike 
pri tem komplementarno zagotovita 
dragocen prispevek; poudarja, da mora biti
skupna kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

Or. de

Predlog spremembe 460
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 47

Predlog resolucije Predlog spremembe

47. potrjuje, da bi morala biti skupna 
kmetijska politika usmerjena v 
prispevanje k uspehu strategije Evropa 
2020 in da lahko oba stebra skupne 
kmetijske politike pri tem 
komplementarno zagotovita dragocen 
prispevek; poudarja, da je skupna 
kmetijska politika trdno zasidrana v 
Lizbonski pogodbi, ki opredeljuje njene 
cilje in naloge;

47. poudarja, da je skupna kmetijska 
politika trdno zasidrana v Lizbonski 
pogodbi, ki opredeljuje njene cilje in 
naloge, katerih doseganje bo vplivalo na 
uspeh strategije Evropa 2020;

Or. pl
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Predlog spremembe 461
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 47 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47a. poudarja, da je kmetijstvo poseben 
sektor gospodarstva EU in da je finančna 
solidarnost eno od temeljnih načel skupne 
kmetijske politike;

Or. pl

Predlog spremembe 462
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 47 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

47b. podpira samozadostnost držav v 
razvoju pri preskrbi s hrano in meni, da 
mora biti nova skupna kmetijska politika 
usklajena s konceptom EU o skladnosti 
politik za razvoj ter da Unija ne bi smela 
več uporabljati izvoznih nadomestil za 
kmetijske proizvode in da bi se morala še 
naprej usklajevati z največjimi svetovnimi 
kmetijskimi proizvajalci, da se odpravijo 
subvencije, ki izkrivljajo trgovino;

Or. en

Predlog spremembe 463
Marit Paulsen

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
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politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja in blaženjem podnebnih
sprememb; meni, da bi morali biti kmetje 
dobro plačani za izvajanje podnebnih in 
okoljskih storitev, ki presegajo osnovne 
zakonodajne zahteve;

Or. en

Predlog spremembe 464
José Bové, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da je primarna vloga skupne 
kmetijske politike zagotavljati zanesljivo 
preskrbo s hrano v Evropski uniji, ob 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
ohranjanje kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanje
raznolikosti krajine, povečanje biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali,
ohranjanje tal in vodnih virov, 
preprečevanje tekme med proizvodnjo 
hrane in energije, ohranjanje narave, 
izogibanje ekološkega in socialnega 
dampinga, preprečevanje podnebnih 
sprememb in upadanja poseljenosti 
podeželja ter zagotavljanje delovnih mest 
in storitev splošnega interesa na 
podeželskih območjih;

Or. en
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Predlog spremembe 465
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, zlasti 
na področju varstva okolja, na primer 
ohranjanje kmetijskih zemljišč, primernih 
za proizvodnjo po vsej Evropi ob 
hkratnem oblikovanju raznolikosti krajine, 
povečanje biotske raznovrstnosti in 
dobrega počutja živali, reševanje 
podnebnih sprememb ter preprečevanje 
upadanja poseljenosti podeželja;

Or. en

Predlog spremembe 466
Reimer Böge, László Surján, Albert Deß v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji za državljane EU in svetovne 
preskrbe s hrano v obdobju naraščajočih 
cen in pomanjkanja živil v svetu z 
ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja, s čimer prispeva k pomembnim 
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ciljem EU na področju konkurenčnosti, 
zaposlovanja, inovacij in izobraževanja;
poudarja, da mora skupna kmetijska 
politika ohraniti svoj status;

Or. en

Predlog spremembe 467
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja; v tej zvezi poudarja, da je treba 
plačila kmetom zaradi omejenih možnosti 
iz drugega stebra ohraniti na območjih z 
omejenimi naravnimi možnostmi, med 
drugim na obrobnih območjih, tako da bo 
še naprej mogoče uspešno kmetovati na 
celotnem ozemlju Unije;

Or. fi

Predlog spremembe 468
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
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politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine ter povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja, prispevek k bolj trajnostni 
proizvodnji hrane, zmanjšanje izpustov, 
boj proti podnebnim spremembam in 
ustvarjanje/podpiranje obnovljivih virov 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 469
Jürgen Klute, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine ter povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja, revščine in segregacije, zlasti z 
usmeritvijo v najbolj prikrajšane 
mikroregije;

Or. en

Predlog spremembe 470
Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da mora imeti reformirana
skupna kmetijska politika večnamensko 
vlogo in zagotavljati številne javne 
dobrine, ki presegajo kmetijske trge, na 
primer zagotavljanje varne preskrbe s 
hrano v Uniji z ohranjanjem kmetijskih 
zemljišč v proizvodnji po vsej Evropi, 
oblikovanjem raznolikosti krajine, 
povečanjem biotske raznovrstnosti in 
dobrega počutja živali ter preprečevanje 
upadanja poseljenosti podeželja;

Or. pt

Predlog spremembe 471
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. meni, da utemeljevanje nadaljnjega 
izvajanja skupne kmetijske politike s tem, 
da se ji pripiše večnamenska vloga pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja, ni realistično;

Or. en

Predlog spremembe 472
Cornelis de Jong
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Predlog resolucije
Odstavek 48

Predlog resolucije Predlog spremembe

48. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

48. poudarja, da ima reformirana skupna 
kmetijska politika večnamensko vlogo pri 
zagotavljanju številnih javnih dobrin, ki 
presegajo kmetijske trge, na primer 
zagotavljanje varne preskrbe s hrano v 
Uniji z ohranjanjem kmetijskih zemljišč v 
proizvodnji po vsej Evropi, oblikovanjem 
raznolikosti krajine, povečanjem biotske 
raznovrstnosti in dobrega počutja živali ter 
preprečevanje upadanja poseljenosti 
podeželja;

Or. en

Predlog spremembe 473
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno 
kmetijsko politiko, med drugim s 
pravičnejšo delitvijo neposrednih plačil s 
krepitvijo pogojev za zagotavljanje javnih 
dobrin, ki jih družba pričakuje, in z bolj 
ciljno usmerjenimi plačili, da bi tako 
zagotovili najboljše rezultate za javni 
denar;

49. meni, da je treba skupno kmetijsko 
politiko prenehati izvajati;

Or. en

Predlog spremembe 474
Pat the Cope Gallagher
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Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovito in 
uspešno dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in s ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

Or. en

Predlog spremembe 475
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil in uvedbo 
pozitivnih spodbud, na primer dodatnih 
plačil za kmete, ki zagotavljajo posebne 
javne dobrine, ki jih družba pričakuje, ali 
si prizadevajo na področju inovacij, da bi 
tako zagotovili najboljše rezultate za javni 
denar;

Or. en



AM\864018SL.doc 33/117 PE462.730v02-00

SL

Predlog spremembe 476
Anne E. Jensen, Marit Paulsen

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, v skladu s strategijo Evropa 
2020, med drugim s pravičnejšo delitvijo 
neposrednih plačil s krepitvijo pogojev za 
zagotavljanje javnih dobrin, ki jih družba 
pričakuje, in z bolj ciljno usmerjenimi 
plačili, da bi tako zagotovili najboljše 
rezultate za javni denar; meni, da je treba 
reformirano skupno kmetijsko politiko 
usmeriti k regionalni konkurenčnosti, 
inovacijam, produktivnosti, učinkovitosti 
rabe virov in blažitvi posledic podnebnih 
sprememb;

Or. en

Predlog spremembe 477
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;
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najboljše rezultate za javni denar;

Or. it

Predlog spremembe 478
Czesław Adam Siekierski, Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v objektivno, 
učinkovito in uspešno dodeljevanje in 
porabo proračunskih sredstev za skupno 
kmetijsko politiko, med drugim s pravično
delitvijo neposrednih plačil med državami 
članicami, regijami in kmeti s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar; poziva k 
odločni opustitvi meril, ki so se doslej 
uporabljala za razdeljevanje sredstev v 
okviru sheme neposrednih plačil;

Or. pl

Predlog spremembe 479
Reimer Böge, Albert Deß v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 



AM\864018SL.doc 35/117 PE462.730v02-00

SL

delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;
poudarja, da je v ta namen treba ohraniti 
dvostebrni sistem skupne kmetijske 
politike in posvetiti pozornost 
poenostavitvi mehanizmov za plačila, 
nadzor in sankcije;

Or. en

Predlog spremembe 480
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravično in 
enakomerno delitvijo neposrednih plačil s 
krepitvijo pogojev za zagotavljanje javnih 
dobrin, ki jih družba pričakuje, in z bolj 
ciljno usmerjenimi plačili, da bi tako 
zagotovili najboljše rezultate za javni 
denar;

Or. pl

Predlog spremembe 481
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 49
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Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. meni, da bi bilo treba kmete nagraditi 
za dragocene javne dobrine in storitve, ki 
jih zagotavljajo kot skrbniki podeželskega 
okolja, in jim spodbuditi h krepitvi te 
vloge; poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

Or. en

Predlog spremembe 482
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravično delitvijo 
neposrednih plačil s krepitvijo pogojev za 
zagotavljanje javnih dobrin, ki jih družba 
pričakuje, in z bolj ciljno usmerjenimi 
plačili, da bi tako zagotovili najboljše 
rezultate za javni denar;

Or. en
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Predlog spremembe 483
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
manjših proračunskih sredstev za skupno 
kmetijsko politiko s krepitvijo pogojev za 
zagotavljanje javnih dobrin, ki jih družba 
pričakuje, in z bolj ciljno usmerjenimi 
plačili, da bi tako zagotovili najboljše 
rezultate za javni denar;

Or. en

Predlog spremembe 484
José Bové, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo 
delitvijo neposrednih plačil med državami 
članicami in med kmeti s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

Or. en
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Predlog spremembe 485
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 49

Predlog resolucije Predlog spremembe

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravičnejšo
delitvijo neposrednih plačil s krepitvijo 
pogojev za zagotavljanje javnih dobrin, ki 
jih družba pričakuje, in z bolj ciljno 
usmerjenimi plačili, da bi tako zagotovili 
najboljše rezultate za javni denar;

49. poziva Komisijo, naj predstavi 
predloge za reformo skupne kmetijske 
politike, ki bodo usmerjeni v učinkovitejše 
in uspešnejše dodeljevanje in porabo 
proračunskih sredstev za skupno kmetijsko 
politiko, med drugim s pravično delitvijo 
neposrednih plačil s krepitvijo pogojev za 
zagotavljanje javnih dobrin, ki jih družba 
pričakuje, in z bolj ciljno usmerjenimi 
plačili, da bi tako zagotovili najboljše 
rezultate za javni denar;

Or. de

Predlog spremembe 486
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 49 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49a. opozarja na ključno vlogo, ki jo je 
imela nestanovitnost kmetijskih trgov v 
prehrambnih krizah v Evropi in po svetu; 
pričakuje, da bo v revidirani skupni 
kmetijski politiki predviden način za 
reševanje te težave;

Or. fr

Predlog spremembe 487
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 49 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

49b. poudarja, da ima skupna kmetijska 
politika kot del notranjih politik EU 
negativne učinke za tretje države, zlasti 
tiste v razvoju, zato bo treba v prihodnjem 
večletnem finančnem okviru upoštevati 
načelo skladnosti politik za razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 488
Bas Eickhout, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 49 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49c. zlasti meni, da bi morala biti plačila v 
prvem stebru pogojena z uveljavljanjem 
trajnostnih kmetijskih praks in združevati 
komponento za trajnostno proizvodnjo s 
komponento za dostojno zaposlovanje, pri 
čemer bi morala navzkrižna skladnost 
postati okoljsko uspešna in upravno 
učinkovita ter osnova za trajnostnost in 
dejavno ponovno uravnoteženje 
poljedelstva in živinoreje, z omejitvami za 
število glav živine na enoto površine in z 
obveznim razširjenim kolobarjenjem;

Or. en

Predlog spremembe 489
Bas Eickhout, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 49 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49d. meni, da bi morala biti ta plačila 
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horizontalna, vendar bi se lahko 
razlikovala glede na posebne geografske 
in infrastrukturne razmere, kot veljajo na 
primer za zapostavljene regije, območja z 
visoko naravno vrednostjo, občutljivost na 
podnebne spremembe itd., ter bi tako 
vključevala tudi plačila za območja z 
omejenimi možnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 490
Bas Eickhout, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 49 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

49e. meni, da bi bilo treba izvozna 
nadomestila povsem odpraviti, prav tako 
pa izključiti plačila v podporo naložbam v 
industrijsko rejo in predelavo ter plačila 
za lastnike zemljišč, kjer ne poteka 
aktivna kmetijska proizvodnja ali 
dejavnosti za varstvo narave;

Or. en

Predlog spremembe 491
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 492
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 493
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo glede na reformo 
skupne kmetijske politike treba dodeljene 
zneske v naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja znatno zmanjšati;

Or. en

Predlog spremembe 494
Marit Paulsen, Gerben-Jan Gerbrandy, Anne E. Jensen

Predlog resolucije
Odstavek 50
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Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo treba pregledati 
zneske, ki bodo namenjeni za skupno 
kmetijsko politiko v naslednjem obdobju 
finančnega načrtovanja, saj je treba 
omejena sredstva EU porabiti učinkoviteje 
in bolj ciljno usmerjeno, ob upoštevanju 
strategije Evropa 2020; meni, da bo 
morda treba delež sredstev za skupno 
kmetijsko politiko v proračunu EU 
zmanjšati, da se zagotovi financiranje 
naložb v izobraževanje, infrastrukturo, 
raziskave in inovacije, kar bo tudi v korist 
kmetijski skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 495
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti; 

50. vztraja, da bi bilo glede na reformo 
skupne kmetijske politike treba zneske, ki 
so bili dodeljeni, v naslednjem obdobju 
finančnega načrtovanja postopno 
zmanjšati, ne da bi prizadeli male kmete 
ali varstvo javnih dobrin, ki jih zagotavlja 
ta politika;

Or. pt

Predlog spremembe 496
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 50
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Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bo morda mogoče omejeno 
in točno določeno zmanjšanje sredstev za 
skupno kmetijsko politiko, odvisno od 
izida potekajoče reforme te politike;

Or. en

Predlog spremembe 497
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi glede na številne naloge 
in cilje, na katere mora skupna kmetijska 
politika odgovoriti, morali biti zneski, ki 
so bili dodeljeni za skupno kmetijsko 
politiko, zadostni za uresničenje teh ciljev;

Or. en

Predlog spremembe 498
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, treba 
razporeditev proračunskih sredstev za 
naslednje obdobje finančnega načrtovanja
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naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

usmeriti v razvoj zaposlovanja v 
kmetijskem sektorju in zadovoljevanje 
potreb podeželja;

Or. de

Predlog spremembe 499
Arlene McCarthy, Christel Schaldemose, Emine Bozkurt, Thijs Berman, Brian Simpson

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo treba zneske, ki bodo
za skupno kmetijsko politiko dodeljeni v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja, določiti ob upoštevanju 
potrebe po korenitih spremembah 
prednostnih nalog večletnega finančnega 
okvira, da bo mogoče polno financirati 
prednostne naloge strategije Evropa 2020, 
ki bodo najbolj vplivale na povečanje 
zaposlenosti in rasti;

Or. en

Predlog spremembe 500
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti in/ali jih 
povečati;
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Or. it

Predlog spremembe 501
Bas Eickhout, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora tako 
reformirana skupna kmetijska politika 
odgovoriti, zneske, ki so bili za skupno 
kmetijsko politiko dodeljeni v 
proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

Or. en

Predlog spremembe 502
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß, Iratxe García Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 50

Predlog resolucije Predlog spremembe

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti;

50. vztraja, da bi bilo glede na številne 
naloge in cilje, na katere mora skupna 
kmetijska politika odgovoriti, zneske, ki so 
bili za skupno kmetijsko politiko dodeljeni 
v proračunskem letu 2013, treba v 
naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti, z 
revalorizacijo glede na evropsko stopnjo 
inflacije;

Or. en
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Predlog spremembe 503
Giovanni La Via, Paolo De Castro, Michel Dantin, Herbert Dorfmann, Lorenzo 
Fontana, Iratxe García Pérez, Elisabeth Jeggle, Czesław Adam Siekierski, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 50 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50a. poleg tega poudarja, da morajo 
neporabljena in zapadla sredstva za 
kmetijstvo ostati v proračunu za skupno 
kmetijsko politiko in da se jih ne sme 
uporabiti za financiranje drugih politik;

Or. en

Predlog spremembe 504
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 50 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50b. vztraja, da je treba proračun za 
skupno kmetijsko politiko uporabiti za 
nagrajevanje kmetov, ki na svojih 
kmetijah uporabljajo trajnostne prakse, in 
da je treba kmete prek skupne kmetijske 
politike spodbujati k zaščiti in 
pospeševanju skupnih dobrin, kot so 
biotska raznovrstnost, skladiščenje 
ogljika, vloga porečij itd.; meni, da bi 
morala skupna kmetijska politika 
podpirati tudi proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov;

Or. en

Predlog spremembe 505
Bastiaan Belder
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Predlog resolucije
Odstavek 50 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

50c. poziva Komisijo, naj poleg tega da na 
voljo dodatna finančna sredstva posebej 
za inovacije v kmetijstvu, tako da bodo te 
lahko dobile trdnejšo vlogo v okviru 
prihodnje skupne kmetijske politike;

Or. nl

Predlog spremembe 506
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ter drugih kohezijskih in strukturnih 
skladov z namenom krepitve 
teritorialnega pristopa; poziva Komisijo, 
naj preuči, v kakšni meri bi bilo mogoče 
doseči boljše sinergije glede financiranja 
dejavnosti, ki niso povezane s 
kmetijstvom, v Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in drugih 
ustreznih instrumentih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 507
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 51
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Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ter drugih kohezijskih in strukturnih 
skladov z namenom krepitve 
teritorialnega pristopa; poziva Komisijo, 
naj preuči, v kakšni meri bi bilo mogoče 
doseči boljše sinergije glede financiranja 
dejavnosti, ki niso povezane s
kmetijstvom, v Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in drugih 
ustreznih instrumentih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 508
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ter drugih kohezijskih in strukturnih 
skladov z namenom krepitve teritorialnega 
pristopa; poziva Komisijo, naj preuči, v 
kakšni meri bi bilo mogoče doseči boljše 
sinergije glede financiranja dejavnosti, ki 
niso povezane s kmetijstvom, v Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
drugih ustreznih instrumentih;

51. poziva k večji usklajenosti evropske 
kohezijske politike in skupne kmetijske 
politike z namenom krepitve teritorialnega 
pristopa;

Or. en

Predlog spremembe 509
Miguel Portas



AM\864018SL.doc 49/117 PE462.730v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja,
Evropskega sklada za regionalni razvoj 
ter drugih kohezijskih in strukturnih 
skladov z namenom krepitve 
teritorialnega pristopa; poziva Komisijo, 
naj preuči, v kakšni meri bi bilo mogoče 
doseči boljše sinergije glede financiranja 
dejavnosti, ki niso povezane s 
kmetijstvom, v Evropskem kmetijskem 
skladu za razvoj podeželja in drugih 
ustreznih instrumentih;

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja z 
drugimi skladi z ozemeljskim vplivom v 
okviru skupne strategije, ki določa skupne 
prednostne naloge v zvezi z naložbami;

Or. pt

Predlog spremembe 510
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
drugih kohezijskih in strukturnih skladov z 
namenom krepitve teritorialnega pristopa; 
poziva Komisijo, naj preuči, v kakšni meri 
bi bilo mogoče doseči boljše sinergije 
glede financiranja dejavnosti, ki niso 
povezane s kmetijstvom, v Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
drugih ustreznih instrumentih;

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
drugih kohezijskih in strukturnih skladov z 
namenom krepitve teritorialnega pristopa; 
poziva Komisijo, naj predloži posebne 
predloge, kako bi bilo mogoče doseči
boljše sinergije glede financiranja 
dejavnosti, ki niso povezane s kmetijstvom, 
v Evropskem kmetijskem skladu za razvoj 
podeželja in drugih ustreznih instrumentih;
pričakuje, da se bodo stroški, povezani z 
gospodarsko diverzifikacijo regij, kjer je 
kmetijstvo v zatonu, v obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
povečali;

Or. en
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Predlog spremembe 511
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 51

Predlog resolucije Predlog spremembe

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
drugih kohezijskih in strukturnih skladov z 
namenom krepitve teritorialnega pristopa; 
poziva Komisijo, naj preuči, v kakšni meri 
bi bilo mogoče doseči boljše sinergije 
glede financiranja dejavnosti, ki niso 
povezane s kmetijstvom, v Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
drugih ustreznih instrumentih;

51. poziva k večji usklajenosti Evropskega 
kmetijskega sklada za razvoj podeželja, 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ter 
drugih kohezijskih in strukturnih skladov z 
namenom krepitve teritorialnega pristopa; 
poziva Komisijo, naj preuči, v kakšni meri 
bi bilo mogoče doseči boljše sinergije 
glede financiranja dejavnosti, ki niso 
povezane s kmetijstvom, v Evropskem 
kmetijskem skladu za razvoj podeželja in 
drugih ustreznih instrumentih in v kakšni 
meri bi bilo treba sredstva prenesti na 
Evropski kmetijski sklad za razvoj 
podeželja;

Or. de

Predlog spremembe 512
Bas Eickhout, Helga Trüpel, José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 51 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

51a. meni, da bi morali programi razvoja
podeželja združiti cilje kmetijske, okoljske 
in kohezijske politike v ozemeljski pristop 
z novo tipologijo podeželskih območij, pri 
tem pa bolj upoštevati gostoto poselitve, 
kulturne in družbeno-gospodarske 
razmere ter posebne značilnosti in 
potrebe, priznavati razlike med območji in 
izboljšati upravljanje podeželskih območij 
z naslonitvijo na uspešne pobude, ki 
zajemajo horizontalna in vertikalna 
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partnerstva, s posebnim poudarkom na 
lokalnih raziskovalnih dejavnostih, 
krepitvi lokalne javne infrastrukture, 
pomoči pri ustanavljanju majhnih 
uspešnih podjetij, spodbujanju projektov 
za obnovljive vire energije in boljših 
živinorejskih praksah;

Or. en

Predlog spremembe 513
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor 
in njegove dejavnosti pogosto vir 
preživetja in zaposlitev zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013, 
če naj doseže srednje- in dolgoročne cilje, 
ki zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje 
nadzora v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

52. meni, da je treba skupno ribiško 
politiko prenehati izvajati, saj se ni 
izkazala za učinkovito in ni zaščitila ribjih 
staležev;

Or. en

Predlog spremembe 514
Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 
in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 
v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto edini vir 
preživetja in zaposlitev zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da 
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013 ter 
korenite spremembe usmeritve, in sicer 
spodbujanje ribolovnih metod z majhnim 
vplivom na okolje, zmanjšanje porabe 
energije, odprava odvečnih ribolovnih 
zmogljivosti in ustavitev financiranja 
modernizacije plovil, če naj doseže 
srednje- in dolgoročne cilje, ki zasledujejo 
stabilen in trajnosten ribiški sektor, ter če 
naj omogoči popolno obnovitev staležev 
rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse, podpiranje upravljanja 
habitatov, večjo selektivnost tako 
morskega ribištva kot ribištva v celinskih 
vodah, diverzifikacijo gospodarstva v 
regijah, kjer je ribištvo v upadu, ter 
izboljšano spremljanje, zbiranje podatkov 
in usklajevanje nadzora v obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 515
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Pat the Cope Gallagher, 
Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 

52. poudarja dejstvo, da so ribiški in 
ribogojski sektor in njegove dejavnosti 
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in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje 
nadzora v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

pogosto glavni vir preživetja in možnost 
trajnostne zaposlitve zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da 
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če 
naj doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen, trajnosten in 
okrepljen ribiški in ribogojski sektor, ter 
če naj omogoči obnovitev staležev rib, se 
sooči s socialnimi in ekonomskimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora, in izpolni nove cilje te 
reformirane politike; poudarja potrebo po 
dolgoročni strategiji za hitro in trajnostno 
obnovo ribjih staležev v skladu z načelom 
največjega trajnostnega donosa, da bo 
mogoče ustvariti stabilen in trajnosten 
ribiški sektor;

Or. en

Predlog spremembe 516
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 
in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 

52. poudarja, da so ribolovni viri javna 
dobrina, ključna za zanesljivo preskrbo s 
hrano v Evropi in svetu; poudarja dejstvo, 
da so ribiški sektor in njegove dejavnosti 
pogosto edini vir preživetja in zaposlitev 
zlasti v obalnih, otoških in oddaljenih 
regijah; meni, da bodo za reformo skupne 
ribiške politike potrebna ustrezna finančna 
sredstva po letu 2013, če naj doseže 
srednje- in dolgoročne cilje, ki zasledujejo 
stabilen in trajnosten ribiški sektor, ter če 
naj omogoči obnovitev staležev rib in se 
sooči s socialnimi vidiki, povezanimi s 
potrebnim zmanjšanjem ribolovnega 
napora; poudarja, da bi bilo treba Evropski 
sklad za ribištvo uporabiti za podpiranje 
trajnostnejših ribolovnih praks, pa tudi za 
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v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

izboljšanje morskih ekosistemov;poudarja 
pomen zagotavljanja pravic delavcev s 
socialno politiko in zagotavljanja, da 
industrijski ribolov prav tako spoštuje ta 
načela, ter tako pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 
v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali; poziva k 
zadostnemu financiranju za večjo 
podporo ribogojstvu, celostni pomorski 
politiki in raziskavam morskih 
ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 517
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 
in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 
v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto edini vir 
preživetja in zaposlitev zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da 
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če 
naj doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ob posebnem 
upoštevanju sektorja malega ribolova in z 
njim povezanih dejavnosti ter pričakuje, da 
se bodo odhodki, povezani z 
diverzifikacijo gospodarstva v regijah, kjer 
je ribištvo v upadu, in odhodki za 
usklajevanje nadzora v obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
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zvišali;

Or. en

Predlog spremembe 518
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 
in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 
v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
njegove dejavnosti pogosto edini vir 
preživetja in zaposlitev zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da 
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če 
naj doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah najrevnejših držav 
članic, kjer je ribištvo v upadu, in odhodki 
za usklajevanje nadzora v obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
zvišali;

Or. en

Predlog spremembe 519
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 52

Predlog resolucije Predlog spremembe

52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 52. poudarja dejstvo, da so ribiški sektor in 
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njegove dejavnosti pogosto vir preživetja 
in zaposlitev zlasti v obalnih, otoških in 
oddaljenih regijah; meni, da bodo za 
skupno ribiško politiko potrebna ustrezna 
finančna sredstva po letu 2013, če naj 
doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; poudarja potrebo po 
preusmeritvi podpore v trajnostnejše 
ribolovne prakse ter pričakuje, da se bodo 
odhodki, povezani z diverzifikacijo 
gospodarstva v regijah, kjer je ribištvo v 
upadu, in odhodki za usklajevanje nadzora 
v obdobju naslednjega večletnega 
finančnega okvira zvišali;

njegove dejavnosti pogosto edini vir 
preživetja in zaposlitev zlasti v obalnih, 
otoških in oddaljenih regijah; meni, da 
bodo za skupno ribiško politiko potrebna 
ustrezna finančna sredstva po letu 2013, če 
naj doseže srednje- in dolgoročne cilje, ki 
zasledujejo stabilen in trajnosten ribiški 
sektor, ter če naj omogoči obnovitev 
staležev rib in se sooči s socialnimi vidiki, 
povezanimi s potrebnim zmanjšanjem 
ribolovnega napora; se zaveda, da je 
potrebno boljše usklajevanje s kohezijsko 
politiko; poudarja potrebo po preusmeritvi 
podpore v trajnostnejše ribolovne prakse 
ter pričakuje, da se bodo odhodki, povezani 
z diverzifikacijo gospodarstva v regijah, 
kjer je ribištvo v upadu, in odhodki za 
usklajevanje nadzora v obdobju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
zvišali;

Or. en

Predlog spremembe 520
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 52 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

52a. poudarja, da je treba posvetiti večjo 
pozornost dejavnikom, ki negativno 
vplivajo na morske habitate in jih 
spreminjajo, povzročajo motnje v 
ekosistemih ter škodijo biotski 
raznovrstnosti, na primer s povečevanjem 
kislosti in segrevanjem oceanov, obalno 
erozijo ter okoljskimi učinki ekstraktivnih 
dejavnosti in pomorskega prometa;

Or. en
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Predlog spremembe 521
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Podnebne spremembe in učinkovitost rabe 
virov

Okolje, podnebne spremembe in 
učinkovitost rabe virov

Or. en

Predlog spremembe 522
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Podnebne spremembe in učinkovitost rabe 
virov

Podnebne spremembe, okolje in 
učinkovitost rabe virov

Or. en

Predlog spremembe 523
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Podnebne spremembe in učinkovitost rabe 
virov

Podnebne spremembe, biotska 
raznovrstnost in učinkovitost rabe virov

Or. en

Predlog spremembe 524
Marta Andreasen
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Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 525
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. priznava pomen evropskih ukrepov 
proti podnebnim spremembam; poziva 
Komisijo, naj pripravi predloge za novi 
sklad za inovacije in trajnostnost;
poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

Or. en
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Predlog spremembe 526
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo s konkurenčno evropsko industrijo
in dostopnimi cenami energije, da bi 
zagotovili čisto in zdravo življenjsko 
okolje; poudarja, da bi bilo to med drugim 
treba doseči z zmanjšanjem porabe 
energije, kar terja dobro delujoč notranji 
trg in infrastrukturo, decentralizacijo 
preskrbe z energijo, povečanjem uporabe 
obnovljivih virov energije in 
zagotavljanjem odpornosti ekosistemov;
poudarja, da mora Evropski parlament 
pomanjkanje energije (revščine zaradi 
energije) obravnavati zelo resno glede na 
nenehno rastoče cene energije;

Or. en

Predlog spremembe 527
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v trajnostno 
poogljično družbo, ki uporablja vire in 
energijo na učinkovit način, da bi 
evropska industrija ohranila konkurenčnost 
in da bi zagotovili čisto in zdravo 
življenjsko okolje; poudarja, da bi bilo to 
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decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

med drugim treba doseči z zmanjšanjem 
porabe energije v vseh sektorjih, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije, boljšim varovanjem biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanjem 
odpornosti ekosistemov, učinkovito rabo 
virov, recikliranjem in ravnanjem z 
odpadki;

Or. en

Predlog spremembe 528
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo; v zvezi s tem poziva k ukrepom za 
ohranitev konkurenčnost evropske 
industrije; poudarja, da bi bilo to med 
drugim treba doseči z večjo energijsko 
učinkovitostjo, ukrepi za zagotavljanje 
cenovno dostopne energije in z 
dokončanjem notranjega energetskega 
trga; poudarja, da zelo resno jemlje 
vprašanje pomanjkanja energije (revščine 
zaradi energije) zaradi nenehne rasti cen 
energije, ki se deloma lahko razloži z 
visoko stopnjo dajatev, ter poziva Komisijo 
in države članice, naj storijo enako, tudi 
glede na pomanjkanje denarja za 
proračune za socialno skrbstvo; 

Or. de

Predlog spremembe 529
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, ki deluje znotraj ekoloških meja 
planeta, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 530
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, ob ustreznem upoštevanju 
posameznih nacionalnih razmer, da bi 
evropska industrija ohranila konkurenčnost 
in da bi zagotovili čisto in zdravo 
življenjsko okolje; poudarja, da bi bilo to 
med drugim treba doseči z zmanjšanjem 
porabe energije, decentralizacijo preskrbe z 
energijo, povečanjem uporabe obnovljivih 
virov energije in zagotavljanjem 
odpornosti ekosistemov;

Or. pl
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Predlog spremembe 531
Christian Ehler

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije, pospešitvijo raziskav na področju 
jedrske fuzije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

Or. en

Predlog spremembe 532
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 53

Predlog resolucije Predlog spremembe

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije in zagotavljanjem odpornosti 
ekosistemov;

53. poudarja, da bi Unija morala voditi 
preoblikovanje v trajnostno gospodarstvo 
in spodbujati prehod v nizkoogljično 
družbo, da bi evropska industrija ohranila 
konkurenčnost in da bi zagotovili čisto in 
zdravo življenjsko okolje; poudarja, da bi 
bilo to med drugim treba doseči z 
zmanjšanjem porabe energije, 
decentralizacijo preskrbe z energijo, 
povečanjem uporabe obnovljivih virov 
energije, boljšim varovanjem biotske 
raznovrstnosti in zagotavljanjem 
odpornosti ekosistemov; je prepričan, da 
je treba v ta namen nadaljevati programe 
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finančne pomoči za biotsko raznovrstnost, 
saj so izjemni instrumenti za obrambo 
financiranja teh prednostnih nalog 
namesto drugih politik;

Or. en

Predlog spremembe 533
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 53 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53a. poudarja pomen vodilne pobude za 
Evropo, gospodarno z viri, ter prizadevanj 
za ločitev gospodarske rasti in blaginje od 
uporabe virov s spodbujanjem premika k 
trajnostnemu gospodarstvu; poudarja, da 
so osredotočenost in finance bistvene za 
inovacije v podporo tej ključni 
spremembi;

Or. en

Predlog spremembe 534
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 53 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53b. ugotavlja, da bo uresničenje zaveze 
EU, da bo do leta 2020 ustavila 
izgubljanje biotske raznovrstnosti to 
obnovila ekosistemske storitve, velik 
prispevek k odgovoru na izzive EU v zvezi 
s prilagajanjem podnebnim spremembam; 
je zato prepričan, da mora prihodnji 
večletni finančni okvir upoštevati 
pomembno vlogo, ki jo imajo zdravi in 
biotsko raznovrstni ekosistemi; zato 
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poudarja, da je treba v novem 
proračunskem okviru EU zagotoviti 
sofinanciranje programa Natura 2000 iz 
namenskega vira, in opozarja na pomen 
programa LIFE+ kot edinega instrumenta 
EU, ki je v celoti posvečen okolju;

Or. en

Predlog spremembe 535
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 53 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53c. poudarja, da so se obstoječi programi 
finančne podpore, kot sta LIFE+ in 
Natura 2000, izvajali uspešno in da so 
dokazali svoj pomen za ohranjanje okolja 
in varstvo narave; poudarja, da je treba te 
programe nadaljevati kot izjemne 
instrumente za obrambo financiranja teh 
prednostnih nalog namesto drugih politik, 
če želimo ohraniti biotsko raznovrstnost 
Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 536
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 53 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53d. se zavzema za nadaljevanje 
obsežnega financiranja sklada za okolje 
(LIFE+) za varstvo narave in biotske 
raznovrstnosti, da bo mogoče doseči 
okoljske cilje EU s podporo odločanju na 
podlagi znanja, boljšim izvajanjem 
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okoljskih politik ter spodbujanjem 
skladnosti in dobrega vodenja;

Or. en

Predlog spremembe 537
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 53 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53e. poudarja, da so države članice EU 27 
odgovorne za okoli 11 % svetovnih emisij 
CO2 in da bi bila v odsotnosti 
mednarodnega sporazuma izničena vsa 
nadaljnja enostranska prizadevanja EU 
zaradi rasti emisij iz ZDA, Kitajske in 
drugih držav, katerih emisije so daleč 
večje od emisij EU kot celote;

Or. fr

Predlog spremembe 538
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 53 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

53f. obžaluje, da je trenutno samo 6 do 
8 % proračuna namenjenega za ukrepe 
proti podnebnim spremembam;

Or. en

Predlog spremembe 539
Marta Andreasen
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Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na tem področju; zato meni, 
da bi bilo treba podnebne ukrepe vključiti 
v vse ustrezne postavke odhodkov;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 540
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi 
bilo treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju;

Or. pl
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Predlog spremembe 541
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na tem področju; zato meni, 
da bi bilo treba podnebne ukrepe vključiti 
v vse ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je treba ukrepe za 
varčevanje z energijo in zmanjševanje 
odvisnosti od uvoza ter spodbujanje 
prizadevanj za doseganje ciljev na 
področju varstva podnebja vključiti kot 
horizontalne naloge na vseh ustreznih 
področjih odhodkov, vključno z zunanjimi 
politikami; je prepričan, da sta poleg 
obstoječih prostovoljnih obvez zakonodaja 
in pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev na področju 
energije in varstva podnebja in da 
omogočata Komisiji dovolj prostora za 
dodatne izvedbene ukrepe za dosego ciljev
strategije Evropa 2020; poudarja, da so v 
prvi vrsti potrebni nacionalni in lokalni 
ukrepi, ter poziva države članice, naj 
okrepijo svoja prizadevanja na teh 
ravneh;

Or. de

Predlog spremembe 542
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje in ublažitev podnebnih 
sprememb in prilagajanje nanje ter 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
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elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 543
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov –
zlasti ukrepe za varčevanje z energijo – na 
vseh ustreznih področjih politik, vključno z 
zunanjimi politikami; je prepričan, da sta 
so dobro zasnovane spodbude, kot je
pogojevanje odhodkov EU in zakonodaja, 
ključni elementi za dosego ciljev strategije 
Evropa 2020 na tem področju; zato meni, 
da bi bilo treba podnebne ukrepe vključiti v 
vse ustrezne postavke odhodkov in da bi 
bilo treba zagotoviti, da se večji delež 
prihodkov iz evropskega sistema za 
trgovanje z emisijami vloži v blaženje 
posledic podnebnih sprememb in 
inovacije v zvezi z njimi;

Or. en

Predlog spremembe 544
Carmen Romero López, Luis Yáñez-Barnuevo García, Andres Perello Rodriguez

Predlog resolucije
Odstavek 54
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Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; opozarja 
na učinek podnebnih sprememb za 
zdravje in poudarja, da poleg okoljskih 
potrebujemo tudi zdravstvene kazalnike;
je prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

Or. en

Predlog spremembe 545
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe, med drugim za 
upravljanje območij programa Natura 
2000, blaženje posledic podnebnih 
sprememb in prilagajanje, pa tudi 
ustrezne kazalnike (merjenje vpliva na 
podnebne spremembe in biotsko 
raznovrstnost), na zavezujoč način
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vključiti v vse ustrezne postavke 
odhodkov, pri tem pa opustiti vse projekte 
in subvencije, ki škodujejo okolju;

Or. en

Predlog spremembe 546
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov
na vseh ustreznih področjih politik, 
vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov in da je treba 
za vse odhodke EU uvesti instrumente za 
preverjanje vpliva na okolje;

Or. en

Predlog spremembe 547
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 54

Predlog resolucije Predlog spremembe

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 

54. poudarja, da je potreben horizontalni 
pristop, ki bo združeval ukrepe za 
preprečevanje podnebnih sprememb in 
zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
na vseh ustreznih področjih politik, 
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vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov;

vključno z zunanjimi politikami; je 
prepričan, da sta zakonodaja in 
pogojevanje odhodkov EU ključna 
elementa za dosego ciljev strategije Evropa 
2020 na tem področju; zato meni, da bi bilo 
treba podnebne ukrepe vključiti v vse 
ustrezne postavke odhodkov; opominja, da 
so vzrok podnebnih sprememb v glavnem 
izpusti industrijsko razvitih držav, zato 
poudarja, da ima EU v boju proti 
podnebnim spremembam odgovornost 
pred vsem svetom;

Or. en

Predlog spremembe 548
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 549
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti s povečevanjem učinkovitosti 
rabe virov in energije eden ključnih ciljev 
strategije Evropa 2020;
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sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

Or. de

Predlog spremembe 550
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti s pravičnim uravnoteženjem
ekonomskih, socialnih in okoljskih meril 
ter povečevanjem učinkovitosti rabe virov 
in energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

Or. it

Predlog spremembe 551
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril, 
postopno opustitvijo okoljsko škodljivih 
subvencij ter povečevanjem učinkovitosti 
rabe virov in energije za preprečevanje 
podnebnih sprememb eden ključnih ciljev 
strategije Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 552
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ciljev strategije Evropa 
2020;

Or. pl

Predlog spremembe 553
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. zato podpira predlog, izražen v 
pregledu proračuna, ki ga je pripravila 
Komisija, da se vključi obveznost 
pregledno opredeliti, kje so sektorski 
programi spodbujali podnebne in 
energetske cilje 20/20/20, določene v 
strategiji Evropa 2020, ter prispevali k 
uresničevanju ciljev vodilne pobude 
„Evropa, gospodarna z viri“;

56. zato podpira predlog, izražen v 
pregledu proračuna, ki ga je pripravila 
Komisija, da je treba pregledno opredeliti, 
kje so sektorski programi spodbujali 
podnebne in energetske cilje 20/20/20, 
določene v strategiji Evropa 2020, ter 
prispevali k uresničevanju ciljev vodilne 
pobude „Evropa, gospodarna z viri“;

Or. pl

Predlog spremembe 554
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 56
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Predlog resolucije Predlog spremembe

56. zato podpira predlog, izražen v 
pregledu proračuna, ki ga je pripravila 
Komisija, da se vključi obveznost 
pregledno opredeliti, kje so sektorski 
programi spodbujali podnebne in 
energetske cilje 20/20/20, določene v 
strategiji Evropa 2020, ter prispevali k 
uresničevanju ciljev vodilne pobude 
„Evropa, gospodarna z viri“;

56. zato podpira predlog, izražen v 
pregledu proračuna, ki ga je pripravila 
Komisija, da se vključi obveznost 
pregledno in merljivo opredeliti, kje in 
kako sektorski programi pomagajo doseči
podnebne in energetske cilje 20/20/20, 
določene v strategiji Evropa 2020, ter 
prispevajo k uresničevanju ciljev vodilne 
pobude „Evropa, gospodarna z viri“;

Or. en

Predlog spremembe 555
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 56

Predlog resolucije Predlog spremembe

56. zato podpira predlog, izražen v 
pregledu proračuna, ki ga je pripravila 
Komisija, da se vključi obveznost 
pregledno opredeliti, kje so sektorski 
programi spodbujali podnebne in 
energetske cilje 20/20/20, določene v 
strategiji Evropa 2020, ter prispevali k 
uresničevanju ciljev vodilne pobude
„Evropa, gospodarna z viri“;

56. podpira predlog, izražen v pregledu 
proračuna, ki ga je pripravila Komisija, da 
se vključi obveznost pregledno opredeliti, 
kje so sektorski programi spodbujali 
podnebne in energetske cilje 20/20/20, 
določene v strategiji Evropa 2020, ter 
prispevali k uresničevanju ciljev vodilne 
pobude „Evropa, gospodarna z viri“; kljub 
temu poudarja, da varstvo podnebja ne 
more biti v ospredju na vsakem področju;

Or. de

Predlog spremembe 556
Frank Engel

Predlog resolucije
Odstavek 56 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

56a. navaja, da se je EU zavezala plačilu 
približno 7 milijard EUR letno za blažitev 
posledic podnebnih sprememb v državah v 
razvoju po letu 2012 in da mednarodne 
zaveze za obdobje po letu 2020 znašajo 
100 milijard USD letno, od česar bo 
morala tretjino plačati EU, če bo ohranjeno 
trenutno razmerje; zahteva, da se evropske 
zaveze financirajo na verodostojen način, 
in opominja, da to utegne pomeniti, da bo 
treba prihodke od morebitnega davka na 
finančne transakcije in davka na emisije 
ogljikovega dioksida na evropski ravni v 
celoti porabiti v ta namen, da torej ne bodo 
na voljo za splošni proračun EU;

Or. en

Predlog spremembe 557
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Charles Goerens v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 56 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56b. vztraja, da morajo biti obstoječe in 
prihodnje zaveze glede porabe, usmerjene 
v pomoč državam v razvoju pri boju proti 
podnebnim spremembam ali pri 
prilagajanju na njihove učinke, dodatna 
sredstva poleg obstoječih razvojnih 
proračunov z ohranjanjem ustrezne 
stopnje skladnosti med obema politikama; 
zato zahteva jasno strukturo, ki bo 
opredeljevala dodeljevanje sredstev za 
področje razvoja na eni strani in za 
blažitev posledic podnebnih sprememb v 
državah v razvoju na drugi strani;

Or. en
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Predlog spremembe 558
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 56 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56c. meni, da bi bilo treba za nove 
projekte, ki se financirajo iz proračuna 
EU, opraviti presojo okoljskih vplivov; 
meni, da je to pomembno, sicer ne bo 
mogoče zagotoviti, da se podnebna 
vprašanja upoštevajo v proračunu EU;

Or. en

Predlog spremembe 559
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 56 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Energija

56d. poudarja, da je po ocenah Komisije 
potrebno precejšnje povečanje kapitalskih 
naložb za učinkovite brezogljične 
energetske in prometne sisteme; poudarja, 
da lahko proračun EU tudi tu zagotovi 
dodano vrednost z združevanjem sredstev, 
pridobivanjem dodatnih javnih in 
zasebnih financ ali zagonom projektov, 
saj bosta energijska učinkovitost in 
prehod na obnovljive vire energije 
zmanjšala povprečne stroške za gorivo v 
EU in odvisnost od uvožene energije, 
zamude pa bodo stroške povečale;

Or. en
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Predlog spremembe 560
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 56 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

56e. ugotavlja, da bo rast cen energije 
povzročila varčevanje z energijo in razvoj 
obnovljivih virov energije; ugotavlja tudi, 
da se glede na sedanje svetovne cene večji 
del potrebnih naložb lahko financira brez 
javnih subvencij; meni, da bi se morale 
subvencije v primeru, da bi bile potrebne 
zaradi padca cen na trgu, financirati z 
davkom na energijo;

Or. fr

Predlog spremembe 561
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik; 

57. meni, da so nove energetske 
tehnologije in tehnologije obnovljivih 
virov energije, energijska učinkovitost in 
politike varčevanja z energijo ključne 
prednostne naloge, ki terjajo znatno 
povečanje proračunskih sredstev; poziva 
Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

Or. pt
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Predlog spremembe 562
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. meni, da bi moral novi sklad za 
inovacije in trajnostnost dati prednost 
razvoju projektov, povezanih z novimi 
energetskimi tehnologijami in
tehnologijami obnovljivih virov energije,
energijsko učinkovitostjo in varčevanjem
z energijo; poziva Komisijo, naj oblikuje 
konkretna primerjalna merila in zagotovi, 
da bodo dogovorjeni cilji uresničeni in da 
jih bo mogoče spremljati v okviru 
evropskega semestra za usklajevanje 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 563
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 55

Predlog resolucije Predlog spremembe

55. meni, da je soočanje z izzivom 
trajnostnosti z uvedbo okoljskih meril ter 
povečevanjem učinkovitosti rabe virov in 
energije za preprečevanje podnebnih 
sprememb eden ključnih ciljev strategije 
Evropa 2020;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 564
Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo biti 
diverzifikacija energetskih virov in 
dobavnih poti, nove energetske tehnologije 
in tehnologije obnovljivih virov energije, 
energijska učinkovitost in politike 
varčevanja z energijo ključne prednostne 
naloge; opozarja na pomen določitve in 
izkoriščanja domačih virov energije v 
državah članicah EU; poziva Komisijo, 
naj oblikuje konkretna primerjalna merila 
in zagotovi, da bodo dogovorjeni cilji 
uresničeni in da jih bo mogoče spremljati v 
okviru evropskega semestra za 
usklajevanje politik;

Or. pl

Predlog spremembe 565
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo 
tehnologije, zlasti na področju energijske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo,
ostati ključne prednostne naloge; poudarja, 
da so potrebne nadaljnje raziskave novih 
oblik energije, vključno z novimi oblikami 
obnovljivih virov energije; poziva 
Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;
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Or. de

Predlog spremembe 566
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo biti
tehnologije obnovljivih virov energije, 
energijska učinkovitost in politike 
varčevanja z energijo resnične ključne 
prednostne naloge; poziva Komisijo, naj 
oblikuje konkretna primerjalna merila in 
zagotovi, da bodo dogovorjeni cilji 
uresničeni in da jih bo mogoče spremljati v 
okviru evropskega semestra za 
usklajevanje politik;

Or. en

Predlog spremembe 567
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge, 
in poziva k večjemu evropskemu 
financiranju teh področij; poziva 
Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
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semestra za usklajevanje politik; mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik ali v 
povezavi z nacionalnimi akcijskimi 
programi za energijsko učinkovitost, pri 
čemer je treba Komisiji omogočiti, da 
slednje zavrne, če ne ustrezajo 
poglavitnemu cilju za energijsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 568
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge; 
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik, če bo le 
mogoče dodatno birokracijo omejiti na 
najmanjšo možno mero;

Or. de

Predlog spremembe 569
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 57
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Predlog resolucije Predlog spremembe

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge;
poziva Komisijo, naj oblikuje konkretna 
primerjalna merila in zagotovi, da bodo 
dogovorjeni cilji uresničeni in da jih bo 
mogoče spremljati v okviru evropskega 
semestra za usklajevanje politik;

57. je prepričan, da bi se delež za energijo 
v naslednjem večletnem finančnem okviru 
moral povečati; meni, da morajo nove 
energetske tehnologije in tehnologije 
obnovljivih virov energije, energijska 
učinkovitost in politike varčevanja z 
energijo ostati ključne prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 570
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia 
Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 57 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57a. znova poudarja pomen raznolike 
mešanice energetskih virov v EU, ob 
polnem spoštovanju izbire posamezne 
države članice, ki naj bi zagotovila 
zanesljivo oskrbo, konkurenčnost in 
dolgoročno trajnostnost; v zvezi s tem 
priznava, da je treba temeljito preučiti 
zanesljivost oskrbe z energijo kot 
medsektorsko vprašanje, ki bi moralo 
slediti prednostnim nalogam na ravni 
celotne EU;

Or. en

Predlog spremembe 571
Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 57 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57b. poudarja, da je trenutna poraba za 
energetske projekte dokaz napačnih 
prednostnih nalog, saj se več denarja 
namenja jedrskim raziskavam kot 
raziskavam energije iz drugih virov, prav 
tako pa je bilo v okviru načrta za oživitev 
gospodarstva porabljenih več sredstev za 
infrastrukturo za zajemanje in 
shranjevanje ogljika ter za 
konvencionalne energije kot za energijo iz 
obnovljivih virov; prav tako je prepričan, 
da je pozna uvedba upravičenosti do 
sredstev za energijsko učinkovitost stavb 
za vse države EU in omejitev teh izdatkov 
na 4 % sredstev Evropskega sklada za 
regionalni razvoj zamujena priložnost ter 
da bi bilo treba to področje v novem 
večletnem finančnem okviru bolje urediti;

Or. en

Predlog spremembe 572
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 57 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57c. meni, da bi morale obsežne naložbe, 
ki jih energijska strategija EU predvideva 
v naslednjih desetih letih, izvirati 
predvsem iz zasebnega sektorja, kar pa ne 
bo mogoče brez ustreznih spodbud iz 
sredstev EU in nacionalnih javnih 
sredstev, zlasti na področjih, kot so 
čezmejne povezave, modernizacija 
obstoječih energetskih omrežij, večja 
energijska učinkovitost stavb, vzpostavitev 
enotnega trga energije in medsebojna 
povezava obstoječih „energetskih otokov“; 
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meni, da bi morali biti viri evropskega 
financiranja, kot so strukturni skladi in 
projektne obveznice, precej bolj dostopni, 
da bo mogoče doseči energijske cilje EU; 
meni, da bi prevelika odvisnost od 
kohezijskih skladov izkrivila proračun 
EU, energetski sektor pa še zdaleč ne bi 
bil deležen zadostnega financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 573
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 57 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

57d. ugotavlja, da bi bilo treba pri 
prehodu na trajnostno porabo energije 
posebno pozornost nameniti evropskim 
državljanom, ki jim grozi pomanjkanje 
energije (revščina zaradi energije) 
oziroma se z njim že soočajo, pri tem pa 
omogočiti uporabo sredstev EU za pomoč 
tem ogroženim skupinam, če se odločijo 
za izboljšave za večjo energijsko 
učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 574
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 

črtano
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opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 575
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

58. poudarja, da je treba zagotoviti 
zadostna sredstva za raziskave, tehnološki 
razvoj in predstavitve na področju energije, 
da bi razvili čisto energijo, ki bo na voljo 
vsem; opozarja na pomanjkanje sredstev za 
že sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 576
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili trajnostno energijo, ki bo na voljo 
vsem; opozarja na pomanjkanje sredstev za 
nejedrski del že sprejeti strateški načrt za 
energetsko tehnologijo in poziva k 



PE462.730v02-00 86/117 AM\864018SL.doc

SL

polnemu izvajanju v času trajanja
naslednjega večletnega finančnega okvira;

njegovemu polnemu izvajanju v času 
trajanja naslednjega večletnega finančnega 
okvira;

Or. en

Predlog spremembe 577
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo; opozarja na 
pomanjkanje sredstev za že sprejeti 
strateški načrt za energetsko tehnologijo ter 
za tehnologije, ki jih ta načrt še ne 
zajema, na primer za shranjevanje 
električne energije, in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

Or. de

Predlog spremembe 578
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo, pa tudi za tehnologije, ki jih 
ta načrt še ne zajema, na primer za 
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naslednjega večletnega finančnega okvira; shranjevanje električne energije, in poziva 
k njegovemu polnemu izvajanju v času 
trajanja naslednjega večletnega finančnega 
okvira; poudarja, da je na tem področju 
potrebna javnofinančna podpora, ki bo 
EU tudi omogočila, da izpolni 
mednarodne sporazume;

Or. en

Predlog spremembe 579
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 
opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju, vključno z ustreznim 
financiranjem, v času trajanja naslednjega 
večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 580
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 58

Predlog resolucije Predlog spremembe

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili čisto energijo, ki bo na voljo vsem; 

58. poudarja, da je treba povečati sredstva 
za raziskave, tehnološki razvoj in 
predstavitve na področju energije, da bi 
razvili obnovljivo energijo, ki bo na voljo 
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opozarja na pomanjkanje sredstev za že 
sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

vsem; opozarja na pomanjkanje sredstev za 
že sprejeti strateški načrt za energetsko 
tehnologijo in poziva k njegovemu 
polnemu izvajanju v času trajanja 
naslednjega večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 581
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 58 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

58a. glede na ogromne finančne potrebe 
na področju prometne in energetske 
infrastrukture in glede na pozitivne 
zunanje dejavnike (eksternalije) teh 
projektov poudarja, da je treba razviti 
regulativni okvir, ki bo spodbujal javne in 
zasebne dolgoročne naložbe na teh 
področjih; poziva zlasti k prilagoditvi 
računovodskih in davčnih pravil ter pravil 
poročanja tej posebni vrsti naložb ter k 
oblikovanju inovativnih finančnih 
instrumentov v sodelovanju z 
dolgoročnimi investitorji;

Or. en

Predlog spremembe 582
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 58 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

58b. meni, da mora EU bolj razviti svoje 
energetske infrastrukture ter vlagati v 
lastne vire in sredstva z raziskovanjem, 
izkoriščanjem in črpanjem (npr. plina iz 
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skrilavcev, nahajališč plina), da se 
zagotovita dolgoročna in trajnostna rast 
in konkurenčnost; v tem smislu podpira 
oblikovanje sistema projektnih obveznic 
EU, ki bi bil v sodelovanju z EIB in z 
jamstvi iz proračuna EU odgovor na 
zadržanost zasebnih vlagateljev in hude 
omejitve državnih proračunov; zato poziva 
Komisijo, naj čim prej pripravi konkretne 
zakonodajne predloge za uvedbo tega 
alternativnega vira financiranja za velike 
projekte na področju energetske 
infrastrukture, ki prinašajo evropsko 
dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 583
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 58 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Povezana Evropa

58c. poudarja pomen prometnega sektorja 
za industrijsko politiko EU, tako glede 
njegovega prispevka k bruto domačemu 
proizvodu kot tudi glede delovnih mest; 
meni, da ima prometni sektor EU v 
naslednjem obdobju financiranja 
priložnost za utrditev vodilnega položaja v 
zeleni, varni in inteligentni tehnologiji, ki 
prispeva k nadaljnjemu gospodarskemu 
razvoju ter večji gospodarski in socialni 
koheziji;

Or. en

Predlog spremembe 584
Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vseevropska energetska omrežja Evropska energetska infrastruktura

Or. en

Predlog spremembe 585
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje;
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih 
prednostnih projektov na področju 
energetske infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje;

Or. en

Predlog spremembe 586
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 59
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Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje;
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih 
prednostnih projektov na področju 
energetske infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske cilje;

Or. en

Predlog spremembe 587
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega 
trga in povečanje zanesljivosti preskrbe, 
ter izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje diverzificiranih dobavnih 
poti in virov, povečanje deleža obnovljivih 
virov energije, povečanje zanesljivosti 
preskrbe ter izpolnitev energetskih in
podnebnih ciljev; meni, da so na tem 
področju potrebne znatne naložbe v višini 
približno 1000 milijard EUR; poudarja, da 
je treba kar najbolj povečati učinek 
evropskega financiranja in priložnosti, ki 
jih ponujajo inovativni finančni instrumenti 
za financiranje ključnih čezmejnih 
evropskih prednostnih projektov na 
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področju energetske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 588
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
vključno z velikimi predstavitvenimi 
projekti, zgraditi povezave, ki so potrebne 
za uresničevanje notranjega energetskega 
trga, povezave s tretjimi državami, 
diverzificirati vire in dobavne poti, ki
povečujejo zanesljivost preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju do leta 2020
potrebne znatne naložbe v višini približno 
1000 milijard EUR, ki bodo financirane 
predvsem s cenami energije; poudarja, da 
je treba kar najbolj povečati učinek 
evropskega financiranja za projekte z 
evropsko dodano vrednostjo in priložnosti, 
ki jih ponujajo inovativni finančni 
instrumenti za financiranje ključnih 
evropskih prednostnih projektov na 
področju energetske infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 589
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 59
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Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega 
trga in povečanje zanesljivosti preskrbe, 
ter izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
povečanje naložb v javnem energetskem 
sektorju in povečanje zanesljivosti 
preskrbe, ter izpolniti energetske in 
podnebne cilje; meni, da so na tem 
področju potrebne znatne naložbe v višini 
približno 1000 milijard EUR; poudarja, da 
je treba kar najbolj povečati učinek 
evropskega financiranja in priložnosti, ki 
jih ponujajo inovativni finančni instrumenti 
za financiranje ključnih evropskih 
prednostnih projektov na področju 
energetske infrastrukture;

Or. pt

Predlog spremembe 590
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja,
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR, zlasti za zagotovitev 
prenosnih zmogljivosti, vključno z novimi 
proizvodnimi zmogljivostmi in naložbami 
v električna omrežja; poudarja, da je treba 
kar najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
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financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

Or. fi

Predlog spremembe 591
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 59

Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; je 
seznanjen z ocenami, da so na tem 
področju potrebne znatne naložbe v višini 
približno 1000 milijard EUR; poudarja, da 
je treba kar najbolj povečati učinek 
evropskega financiranja in priložnosti, ki 
jih ponujajo inovativni finančni instrumenti 
za financiranje ključnih evropskih 
prednostnih projektov na področju 
energetske infrastrukture, z jasno 
usmeritvijo v hitre naložbe v obnovljive 
vire energije, visokonapetostne prenosne 
vode v EU, zmogljivosti za shranjevanje 
energije in decentralizirana pametna 
distribucijska omrežja;

Or. en

Predlog spremembe 592
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Graham 
Watson v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 59
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Predlog resolucije Predlog spremembe

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture;

59. poudarja, da je treba nujno posodobiti 
in nadgraditi evropsko energetsko 
infrastrukturo, razviti pametna omrežja, 
zgraditi povezave, ki so potrebne za 
uresničevanje notranjega energetskega trga 
in povečanje zanesljivosti preskrbe, ter 
izpolniti energetske in podnebne cilje; 
meni, da so na tem področju potrebne 
znatne naložbe v višini približno 1000 
milijard EUR; poudarja, da je treba kar 
najbolj povečati učinek evropskega 
financiranja in priložnosti, ki jih ponujajo 
inovativni finančni instrumenti za 
financiranje ključnih evropskih prednostnih 
projektov na področju energetske 
infrastrukture; poudarja, da so potrebna 
precejšnja sredstva iz proračuna Evropske 
unije za inovativne finančne instrumente 
na tem področju;

Or. en

Predlog spremembe 593
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 59 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59a. meni, da bi strukturni skladi lahko 
podprli ciljno usmerjene naložbe v 
energetsko infrastrukturo; meni pa, da 
morajo biti take naložbe omejene na 
območja, kjer politične in geografske 
omejitve resno ovirajo zmožnost trga, da 
zadovolji potrebe po oskrbi z energijo; 
poziva tudi, da mora biti zagotavljanje 
podpore iz strukturnih skladov vedno 
pogojeno s sprejetjem komercialnega 
pristopa in s skladnostjo z načelom 
deljene odgovornosti za financiranje;



PE462.730v02-00 96/117 AM\864018SL.doc

SL

Or. de

Predlog spremembe 594
Maria Da Graça Carvalho, Pilar del Castillo Vera, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 59 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59b. poudarja, da je treba čim bolj 
povečati učinek evropskega financiranja v 
vlogi katalizatorja pri uporabi, zbiranju in 
spodbujanju javnih ter zasebnih 
finančnih virov za infrastrukture 
evropskega interesa, vključno z južnim 
plinskim koridorjem in drugimi potmi za 
diverzifikacijo oskrbe s plinom;

Or. en

Predlog spremembe 595
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 59 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59c. poudarja, da je treba pri financiranju 
omrežij TEN-E, kolikor je to mogoče, dati 
prednost projektom za obnovljive vire 
energije;

Or. en

Predlog spremembe 596
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov



AM\864018SL.doc 97/117 PE462.730v02-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vseevropska prometna omrežja Promet in vseevropska prometna omrežja

Or. en

Predlog spremembe 597
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Vseevropska prometna omrežja Promet in vseevropska prometna omrežja

Or. en

Predlog spremembe 598
Brian Simpson, Saïd El Khadraoui, Bogusław Liberadzki

Predlog resolucije
Odstavek 59 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

59d. opominja, da promet omogoča 
evropske gospodarske in družbene 
dejavnosti, da transportni sektor 
predstavlja 4,6 % BDP Evropske unije, da 
zaposluje 9,2 milijona ljudi in da je –
poleg tega, da omogoča komunikacijo 
med posamezniki in skupnostmi, rast 
trgovine znotraj Evrope in delovanje 
notranjega trga – pomemben tudi zaradi 
svojega morebitnega prispevka k 
ekonomski, socialni in teritorialni 
koheziji;

Or. en
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Predlog spremembe 599
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru;

60. poudarja, da imajo naložbe v 
učinkovito čezmejno prometno 
infrastrukturo osrednjo vlogo pri tem, ali 
bo Evropa ohranila konkurenčnost in po 
krizi tlakovala pot dolgoročni gospodarski 
rasti, ob tem pa spodbudila evropsko 
industrijsko in tehnološko rast ter 
zaposlovanje in odročne regije EU 
povezala s preostankom Evrope; meni, da 
bo tako zagotovljeno resnično evropsko 
osrednje omrežje, ne pa skupek 
nacionalnih projektov, ki bo izboljšalo 
socialno in teritorialno kohezijo ter 
ustvarilo trajnosten in interoperabilen 
prometni sistem, ki bo uporabljal nov, 
okolju prijazen in učinkovit prevoz, 
prispeval k boju proti podnebnim 
spremembam ter povečal varnost, 
priročnost in dostopnost za evropske 
državljane; meni, da je čezmejni promet 
ključna prednostna naloga v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, kot bi to 
moral biti tudi nadaljnji razvoj skupnega 
evropskega zračnega prostora;

Or. en

Predlog spremembe 600
Bogusław Liberadzki

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 

60. poudarja, da imajo naložbe v 
učinkovito čezmejno prometno 
infrastrukturo osrednjo vlogo pri tem, ali 
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odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru;

bo Evropa ohranila konkurenčnost in po 
krizi tlakovala pot dolgoročni gospodarski 
rasti, ob tem pa spodbudila evropsko 
industrijsko in tehnološko rast ter 
zaposlovanje in odročne regije EU 
povezala s preostankom Evrope; meni, da 
bo izboljšal socialno in teritorialno 
kohezijo ter ustvaril trajnosten in 
interoperabilen prometni sistem, ki bo 
uporabljal sodoben, okolju prijazen in 
učinkovit prevoz, prispeval k boju proti 
podnebnim spremembam ter povečal 
varnost, priročnost in dostopnost za 
evropske državljane; meni, da lahko 
omrežje TEN-T omogoči Evropo, 
gospodarno z viri;

Or. en

Predlog spremembe 601
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
zagotavljanju čezmejne infrastrukture, v 
katero države članice same ne bi vlagale; 
meni, da bi skladno s tem vseevropska 
prometna omrežja morala predstavljati 
ključno prednostno nalogo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru, vendar je 
treba financiranje prednostnih projektov 
pregledati v luči napredka na terenu in 
oceniti, ali so projekti, ki so prejeli večino 
finančne podpore, še vedno verodostojni 
ali bistveni za doseganje podnebnih in 
energetskih ciljev EU do leta 2020 ali 
varnostnih ciljev iz bele knjige Komisije o 
prometu;

Or. en
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Predlog spremembe 602
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k razvoju 
učinkovitega, večmodalnega in celovitega 
prometnega omrežja EU, odpravljanju 
težav s premajhno dostopnostjo in 
nezadostno interoperabilnostjo različnih 
področij v EU ter odstranjevanju ozkih grl 
in zagotavljajo čezmejno infrastrukturo, v 
katero države članice same ne bi vlagale; 
meni, da bi skladno s tem vseevropska 
prometna omrežja morala predstavljati 
ključno prednostno nalogo v naslednjem 
večletnem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 603
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl (z odpravo 
fizičnih ovir, kot so različni koloteki pri 
železnici) in zagotavljajo čezmejno 
infrastrukturo, v katero države članice 
same ne bi vlagale, sočasno pa skrbijo za 
odpravo regulativnih ovir za konkurenco 
v železniškem sektorju; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
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omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 604
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo ter izboljšujejo 
uporabo sistemov upravljanja prometa in 
informacijskih sistemov, v katere države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 605
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 60

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 



PE462.730v02-00 102/117 AM\864018SL.doc

SL

skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati prednostno 
nalogo v naslednjem večletnem finančnem 
okviru;

Or. en

Predlog spremembe 606
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 60 

Predlog resolucije Predlog spremembe

60. meni, da vseevropska prometna 
omrežja zagotavljajo pomembno evropsko 
dodano vrednost, saj prispevajo k 
odstranjevanju ozkih grl in zagotavljajo 
čezmejno infrastrukturo, v katero države 
članice same ne bi vlagale; meni, da bi 
skladno s tem vseevropska prometna 
omrežja morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

meni, da vseevropska prometna omrežja 
zagotavljajo pomembno evropsko dodano 
vrednost, saj prispevajo k odstranjevanju 
ozkih grl in zagotavljajo čezmejno 
infrastrukturo, v katero države članice 
same ne bi vlagale; meni, da bi skladno s 
tem vseevropska prometna omrežja, ki 
morajo biti v javnem lastništvu in 
upravljanju, morala predstavljati ključno 
prednostno nalogo v naslednjem večletnem 
finančnem okviru;

Or. pt

Predlog spremembe 607
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 60 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

60a. meni, da bi bilo treba zaostriti 
pogojevanje z uvedbo načela „uporabi ali 
izgubi“ (preklic prevzetih obveznosti). To 
pomeni, da če dodeljena sredstva za 
promet niso bila porabljena, preostali 
denar oziroma preklicane obveznosti 
ostanejo v proračunu EU in se ne vrnejo 
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državam članicam;

Or. en

Predlog spremembe 608
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da ni treba povečati sredstev za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi ne
okrepiti usklajenosti med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte;

Or. en

Predlog spremembe 609
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout, Isabelle Durant

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba bolje izkoristiti
sredstva za vseevropska prometna omrežja, 
pa tudi okrepiti usklajenost med sredstvi, ki 
so na voljo za vseevropska prometna 
omrežja, in financiranjem iz Kohezijskega 
sklada za prometne projekte, pri tem pa 
upoštevati obveznosti glede trajnostnega 
razvoja;

Or. en
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Predlog spremembe 610
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske
prometne politike;

61. meni, da je treba pri odločitvah o 
dodelitvi sredstev za vseevropska prometna 
omrežja izboljšati strateške in projektne 
ocene ter da je treba obvezno preučiti 
izvedljive alternative, pa tudi okrepiti 
usklajenost med sredstvi, ki so na voljo za 
vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte, odhodki iz teh skladov 
pa bi morali biti pogojeni s spoštovanjem 
določenih zahtev, kot so izogibanje 
zunanjim stroškom, prispevanje k 
prehodu na bolj trajnostne oblike prometa 
ter sprejetje kakovostnega načrta za 
trajnostno mobilnost v mestih, če so 
projekti povezani s strategijami za mesta 
ali imajo posreden ali neposreden vpliv na 
mobilnost v mestih;

Or. en

Predlog spremembe 611
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med EU in državami 
članicami ter med revidiranimi 
smernicami TEN-T in strateškimi 
kohezijskimi smernicami EU, da se bo 
popolnoma v skladu s smernicami 
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spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

zagotovila skladnost prednostnih nalog 
financiranja na ravni EU in nacionalni 
ravni, s čimer se bodo razpoložljiva 
finančna sredstva bolje uporabila, njihova 
dodana vrednost pri uresničevanju ciljev 
EU pa povečala;

Or. en

Predlog spremembe 612
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da bo financiranje za 
vseevropska prometna omrežja v obdobju 
2007–2020 zahtevalo naložbe v skupni 
vrednosti 500 milijard EUR, od tega 
270 milijard EUR za prednostno os z 
jasnimi zavezami držav članic, pa tudi 
večjo usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

Or. en

Predlog spremembe 613
Bogusław Liberadzki

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja na 
500 milijard EUR v obdobju 2007–2020, 
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voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

pri čemer bo 270 milijard EUR 
namenjenih za prednostno os, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

Or. en

Predlog spremembe 614
Reimer Böge, Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, László Surján v imenu skupine 
PPE

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja in 
čezmejno sodelovanje, in financiranjem iz 
Kohezijskega sklada za prometne projekte; 
poudarja vlogo, ki jo lahko inovativni 
instrumenti financiranja, med drugim 
javno-zasebna partnerstva in projektne 
obveznice, odigrajo pri financiranju teh 
projektov; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada in drugih ustreznih 
strukturnih skladov morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike; ob tem verjame, da bi 
moralo financiranje vseevropskih omrežij 
dejavno prispevati k ciljem ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije, kot 
določa člen 174 PDEU;

Or. en
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Predlog spremembe 615
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; poudarja da je treba 
pri pripravi usklajevanja upoštevati 
stališča regionalnih organov v koridorjih 
vseevropskega prometnega omrežja in v 
mestih, ki služijo kot vozlišča; meni, da bi 
odhodki iz Kohezijskega sklada morali biti 
pogojeni s spoštovanjem splošnih načel 
evropske prometne politike;

Or. fi

Predlog spremembe 616
Mathieu Grosch, Lambert van Nistelrooij

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem za prometne projekte v 
okviru kohezijske politike in ozemeljskega 
sodelovanja; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

Or. en
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Predlog spremembe 617
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
politike javnega prometa;

Or. pt

Predlog spremembe 618
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 61

Predlog resolucije Predlog spremembe

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike;

61. meni, da je treba povečati sredstva za 
vseevropska prometna omrežja, pa tudi 
okrepiti usklajenost med sredstvi, ki so na 
voljo za vseevropska prometna omrežja, in 
financiranjem iz Kohezijskega sklada za 
prometne projekte; meni, da bi odhodki iz 
Kohezijskega sklada morali biti pogojeni s 
spoštovanjem splošnih načel evropske 
prometne politike; meni, da je treba 
pozornost nameniti zlasti projektom z 
evropsko dodano vrednostjo, oprtim na 
analizo stroškov in koristi;

Or. en
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Predlog spremembe 619
Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 61 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

61a. poleg tega tudi poudarja koristi 
podpore za strategije in nove tehnologije 
za zmanjševanje nesreč (ERTMS), 
zmanjševanje prometa, internalizacijo 
zunanjih stroškov, zmanjševanje hrupa 
pri viru, mehka omrežja, boljšo uporabo 
zmogljivosti, ki jih zagotavlja obstoječa 
infrastruktura (ERTMS, RIS, ITS itd.), 
povečanje tehnologij za energijsko 
učinkovitost vozil ali lokalne politike 
nabave za zagotovitev trajnostnih 
oskrbovalnih verig in logističnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 620
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti;
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in 
uvesti pogoje za odhodke EU, da bi tako 
dosegli resnično enotno evropsko 
železniško politiko;

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 621
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja poiskati rešitve za
interoperabilnost med nacionalnimi in 
čezmejnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko; meni, da bi bilo treba bolj 
uporabljati celinske plovne poti in prevoze 
po morju na kratkih razdaljah ter razvijati 
mehke infrastrukturne sisteme in sisteme 
za upravljanje prometa;

Or. en

Predlog spremembe 622
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim in 
učinkovitim prometnim tokovom ob 
hkratnem zagotavljanju učinkovite 
somodalnosti; meni, da se mora bližajoča 
se revizija smernic vseevropskega 
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omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

prometnega omrežja lotiti 
interoperabilnosti med nacionalnimi 
železniškimi sistemi in uvesti pogoje za 
odhodke EU, da bi tako dosegli resnično 
enotno evropsko železniško politiko, ter 
zagotoviti večjo uporabo celinskih plovnih 
poti in prevozov po morju na kratkih 
razdaljah;

Or. en

Predlog spremembe 623
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom, kot so železnica in 
celinske plovne poti, ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

Or. it

Predlog spremembe 624
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
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je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
upoštevanju posebnosti držav članic in
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

Or. en

Predlog spremembe 625
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dali 
prednost projektom z evropsko dodano 
vrednostjo in dosegli resnično enotno 
evropsko železniško politiko;

Or. en

Predlog spremembe 626
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 62
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Predlog resolucije Predlog spremembe

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko;

62. poziva Komisijo, naj upošteva zlasti, da 
je potrebna preusmeritev tokov tovornega 
in potniškega prometa k bolj trajnostnim 
prometnim tokovom ob hkratnem 
zagotavljanju učinkovite somodalnosti; 
meni, da se mora bližajoča se revizija 
smernic vseevropskega prometnega 
omrežja lotiti interoperabilnosti med 
nacionalnimi železniškimi sistemi in uvesti 
pogoje za odhodke EU, da bi tako dosegli 
resnično enotno evropsko železniško 
politiko na podlagi sistemov javnega 
prevoza;

Or. pt

Predlog spremembe 627
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 62 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

62a. poudarja, da je treba pri financiranju 
vseevropskih prometnih omrežij v kar 
največji meri dati prednost prevozu z 
nizkimi izpusti ogljikovega dioksida;

Or. en

Predlog spremembe 628
Reimer Böge, Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual, Marietta Gianaku (Marietta 
Giannakou), Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Giovanni La Via v imenu skupine 
PPE

Predlog resolucije
Odstavek 62 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Turizem
62b. poudarja, da je turizem ena od novih 
pristojnosti EU po Lizbonski pogodbi, kar 
bi se moralo odražati tudi v novem 
večletnem finančnem okviru; opozarja na 
pomemben prispevek turizma k 
evropskemu gospodarstvu in je prepričan, 
da bi morala biti evropska strategija za 
turizem osredotočena na povečanje 
konkurenčnosti tega sektorja in podprta z 
zadostnimi finančnimi sredstvi za 
naslednje obdobje;

Or. en

Predlog spremembe 629
Reimer Böge, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ioanis Kasulidis (Ioannis 
Kasoulides) v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 62 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Pomorska politika

62c. meni, da je treba izvajati celostno 
pomorsko politiko in jo usmeriti v 
reševanje izzivov, s katerimi se spopadajo 
obalna in morska območja, ter podpirati 
modro rast in trajnostno pomorsko 
gospodarstvo v skladu s strategijo EU 
2020; zahteva, da EU poveča svoja 
prizadevanja v podporo širokopotezni 
pomorski politiki EU, ki bo Evropi 
omogočila potrditev njenega položaja v 
tem strateškem sektorju; vztraja, da je 
treba za to politiko predvideti ustrezna 
proračunska sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 630
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 62 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

62d. ugotavlja, da bodo v prihodnje imeli 
morja in oceani vedno večjo vlogo v 
svetovni gospodarski rasti; v skladu s tem 
poziva EU, naj okrepi prizadevanja na 
tem področju v okviru celostne pomorske 
politike, ki bo Evropi omogočala 
konkurirati drugim večjim svetovnim 
silam v tem strateškem sektorju;

Or. fr

Predlog spremembe 631
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija

Or. en

Predlog spremembe 632
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje Socialna in teritorialna kohezija kot 
jamstvo za rast in zaposlovanje

Or. de
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Predlog spremembe 633
Jürgen Klute, Gabriele Zimmer, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje Kohezija za socialno vključenost, 
zaposlovanje in rast

Or. en

Predlog spremembe 634
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 62 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje

62e. opozarja, da ima kohezijska politika 
po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe 
in z vključitvijo teritorialne kohezije v to 
pogodbo večji pomen ter da je vplivna 
kohezijska politika pogoj za uspešno 
skupno ukrepanje EU;

Or. en

Predlog spremembe 635
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 62 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

62f. poudarja, da je proračun EU 
namenjen za pomoč pri doseganju ciljev, 
določenih v pogodbah, kot so socialna, 
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ekonomska in teritorialna kohezija;

Or. pl

Predlog spremembe 636
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Predlog resolucije
Odstavek 62 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Kohezija za rast in zaposlovanje 

62g. meni, da kohezijska politika ni 
podrejena strategiji EU 2020, temveč v 
veliki meri prispeva k uresničitvi ciljev te 
strategije; je prepričan, da je trdna in 
neodvisna kohezijska politika pogoj za 
uspešno skupno ukrepanje EU, da 
prispeva z zmanjševanju razlik na 
regionalni in lokalni ravni ter omogoča 
utrditev strateških ciljev in lokalnih potreb 
z zmožnostmi na terenu; poudarja, da 
kohezijska politika s svojim horizontalnim 
značajem prispeva k doseganju vseh ciljev 
EU 2020, kar bi morala odražati tudi 
struktura večletnega finančnega okvira po 
letu 2013;

Or. en


