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Predlog spremembe 201
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 17 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17a. poziva k celovitemu pregledu porabe 
znotraj veljavnega večletnega finančnega 
okvira, da bi opredelili odhodke, ki so 
bistveni za dosego političnih ciljev Unije, 
in tudi odhodke, ki so manj pomembni, 
tako da bi 30 % odhodkov prerazporedili s 
področij, ki niso več pomembna, na 
področja, ki imajo veliko prednost, s čimer 
bi sprostili ekonomske vire za druga 
področja;

Or. en

Predlog spremembe 202
Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 17 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17b. poudarja, da določanje prednostnih 
nalog glede odhodkov EU v povezavi z 
učinkovito in uspešno porabo ter 
izkoriščanje možnosti za sinergije 
omogočata do 5–odstotni prihranek na 
vseh področjih proračuna EU, ne da bi se 
pri tem zmanjšal učinek ali kakovost 
politike Skupnosti; podpira odbitke, razen 
če je dokazana najvišja vrednost EU; 
poudarja, da je treba prihranke, 
pridobljene iz odbitkov, prerazporediti na 
področja z najvišjo evropsko dodano 
vrednostjo, ki imajo dodatne potrebe po 
financiranju;
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Or. en

Predlog spremembe 203
Franziska Katharina Brantner, Elisabeth Schroedter, Isabelle Durant, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 17 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17c. je seznanjen s študijo izvedljivosti o 
upoštevanju vidika spola pri pripravi 
proračuna na ravni EU, na podlagi katere 
je bilo ugotovljeno, da je treba v fazo 
načrtovanja večletnega finančnega okvira 
ter poznejše izvajanje in spremljanje 
proračunov vključiti metode priprave 
proračuna, ki upošteva vidik spola; 
poudarja, da bo priprava proračuna, ki 
upošteva vidik spola, povečala 
učinkovitost porabe EU; poziva Evropsko 
komisijo, naj zagotovi, da bo predlog za 
naslednji večletni finančni načrt 
upošteval vidik spola, tako v smislu
prihodkov kot odhodkov, in predlaga 
postopek za vključitev metod priprave 
proračuna, ki upoštevajo vidik spola, v 
načrtovanje in upravljanje programov in 
dejavnosti po letu 2013;

Or. en

Predlog spremembe 204
Reimer Böge, Alain Lamassoure v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 17 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17d. opozarja na vztrajno poudarjanje 
Evropskega parlamenta, da je treba vse 
evropske politike še naprej financirati v 
okviru proračuna EU; zato poudarja, da 
je treba katera koli proračunska sredstva, 
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ki se uporabljajo vzporedno s proračunom 
EU, kot sta Evropski razvojni sklad ali 
finančna pomoč državam v razvoju za 
„hitro izvajanje“, namenjena boju proti 
podnebnim spremembam, ki jo je 
januarja 2010 sprejel Evropski svet, 
ponovno vključiti v proračun EU, da bi 
dosegli največji učinek vzvoda virov 
Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 205
Patrice Tirolien

Predlog resolucije
Odstavek 17 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17e. opozarja na dejstvo, da evropski 
statistični instrumenti niso dovolj 
standardizirani; meni, da je treba sprejeti 
ukrepe, med drugim prek urada Eurostat, 
za boljšo uskladitev nacionalnih 
statističnih sistemov; 

Or. fr

Predlog spremembe 206
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 17 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

17f. opozarja, da so finančna kriza, 
zadnja dogajanja v arabskem svetu ter 
potres in razmere v jedrskih elektrarnah 
na Japonskem jasno izrazili potrebo po 
tem, da mora biti EU zmožna odzivati se 
na nepredvidljive dogodke; mani, da mora 
EU v ta namen zagotoviti večjo prožnost v 



PE462.729v03-00 6/120 AM\864450SL.doc

SL

okviru proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 207
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Uporaba proračuna za spodbujanje 
naložb

črtano

Or. en

Predlog spremembe 208
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ko so potrebna za dosego 
političnih ciljev strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da je treba povečati 
učinek financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 209
Eider Gardiazábal Rubial, Ivailo Kalfin, Göran Färm v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ko so potrebna za dosego 
političnih ciljev strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

18. meni, da bo pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ki so potrebna za dosego političnih 
ciljev strategije Evropa 2020; zlasti 
poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU s pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 210
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ko so potrebna za dosego 
političnih ciljev strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

18. meni, da utegne biti glede na stroge 
omejitve javnih financ pridobivanje 
dodatnega kapitala potrebno za 
zagotovitev velikih vlaganj, ki so potrebna 
za dosego političnih ciljev strategije 
Evropa 2020; zlasti poudarja, da je treba 
povečati učinek financiranja EU s
pritegnitvijo, združevanjem in 
spodbujanjem (doseganjem učinka vzvoda) 
javnih in zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

Or. en
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Predlog spremembe 211
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ko so potrebna za dosego 
političnih ciljev strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ki so potrebna za dosego političnih 
ciljev strategije Evropa 2020; zlasti 
poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa, ne da bi to izkrivljalo 
konkurenco, na primer s kritjem 
komercialnih tveganj;

Or. de

Predlog spremembe 212
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Angelika Niebler, Christian Ehler, 
Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ko so potrebna za dosego 
političnih ciljev strategije Evropa 2020; 
zlasti poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU z pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa;

18. meni, da bo glede na stroge omejitve 
javnih financ pridobivanje dodatnega 
kapitala ključno za zagotovitev velikih 
vlaganj, ki so potrebna za dosego političnih 
ciljev strategije Evropa 2020; zlasti 
poudarja, da je treba povečati učinek 
financiranja EU s pritegnitvijo, 
združevanjem in spodbujanjem 
(doseganjem učinka vzvoda) javnih in 
zasebnih finančnih sredstev za 
infrastrukturo in velike projekte 
evropskega interesa, ne da bi to ogrožalo 
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konkurenco;

Or. en

Predlog spremembe 213
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 18 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18a. poziva Komisijo, naj predlaga 
metodologijo in instrument, ki bosta 
omogočila uporabo okvira proračuna EU 
za usklajevanje financiranja iz različnih 
virov na področjih politike, ki imajo veliko 
prednost za EU;

Or. en

Predlog spremembe 214
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 18 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

18b. opozarja, da so nekatere naložbe po 
naravi stroškovno učinkovite, na primer 
naložbe v energijsko učinkovitost in 
varčevanje z energijo, in tako sproščajo 
proračun za druge prednostne naloge na 
ravni EU in na nacionalni ravni; poziva, 
da je treba dati prednost tem stroškovno 
učinkovitim naložbam;

Or. en

Predlog spremembe 215
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z razvojem
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih
javno-zasebnih partnerstev;

19. izraža zaskrbljenost zaradi razvoja 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža še posebno zaskrbljenost 
zaradi problematike pogojnih obveznosti 
ter ekonomske in socialne cene javno-
zasebnih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 216
Giovanni La Via, Mario Mauro, Antonio Cancian

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih 
javno-zasebnih partnerstev;

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; meni, 
da so kljub nekaterim negativnim 
izkušnjam v preteklosti javno-zasebna 
partnerstva bistvena za izgradnjo evropske 
infrastrukture in krepitev gospodarstva; 

Or. it
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Predlog spremembe 217
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih 
javno-zasebnih partnerstev;

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; meni, 
da so javno-zasebna partnerstva koristna 
orodja za nadomestitev upada v javnem 
financiranju; kljub vsemu izraža 
zaskrbljenost zaradi problematike pogojnih 
obveznosti ter ekonomske in socialne cene 
neuspešnih javno-zasebnih partnerstev;

Or. fr

Predlog spremembe 218
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih 

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem,
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
nekaterih obstoječih problemov v zvezi z 
javno-zasebnimi partnerstvi;
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javno-zasebnih partnerstev;

Or. en

Predlog spremembe 219
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih 
javno-zasebnih partnerstev;

19. je seznanjen z razvojem 
institucionaliziranih javno-zasebnih 
partnerstev v Uniji od devetdesetih let 20. 
stoletja, med drugim v sektorju prometa, na 
področju javnih zgradb in naprav ter na 
področju okolja, kot oblik sodelovanja med 
javnimi organi in zasebnim sektorjem, 
namenjenih izboljšanju infrastrukturnih 
storitev in osnovnih javnih storitev; kljub 
vsemu izraža zaskrbljenost zaradi 
problematike pogojnih obveznosti ter 
ekonomske in socialne cene neuspešnih 
javno-zasebnih partnerstev; zato zavrača 
tovrstne oblike združevanja, saj na koncu 
račun vedno plača davkoplačevalec;

Or. en

Predlog spremembe 220
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 

20. je seznanjen s prejšnjimi izkušnjami pri 
uporabi inovativnih finančnih instrumentov 
– vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
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vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in 
zasebnih vlaganjih; zato poziva k 
vsebinski krepitvi regulativnega, 
proračunskega in operativnega okvira teh 
mehanizmov, da bi se zagotovila njihova 
učinkovitost glede spodbujanja naložb in 
ustrezne uporabe sredstev EU ter ustrezen 
nadzor, poročanje in odgovornost;

Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik;

Or. en

Predlog spremembe 221
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, tj. prek 
evroobveznic in projektnih obveznic, ki bi 
sledili natančni oceni potreb po javnih in 
zasebnih vlaganjih; zato poziva k vsebinski
krepitvi regulativnega, proračunskega in 
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se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, 
poročanje in odgovornost;

operativnega okvira teh mehanizmov;

Or. en

Predlog spremembe 222
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema
inovativnega financiranja, ki bi sledili
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
posredovati sisteme inovativnega 
financiranja v podroben pregled , ki bi 
sledil natančni oceni potreb po javnih in 
zasebnih vlaganjih; zato poziva k vsebinski 
krepitvi regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 223
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Marit Paulsen, Giommaria Uggias v 
imenu skupine ALDE
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Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih, ter poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bo njihov nacionalni pravni 
okvir omogočal izvajanje teh in drugih 
podobnih sistemov; zato poziva k 
vsebinski krepitvi regulativnega, 
proračunskega in operativnega okvira teh 
mehanizmov, da bi se zagotovila njihova 
učinkovitost glede spodbujanja naložb in 
ustrezne uporabe sredstev EU ter ustrezen 
nadzor, poročanje in odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 224
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
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subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih, ter poziva države članice, naj 
poskrbijo, da bo njihov nacionalni pravni 
okvir omogočal izvajanje teh sistemov; 
zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 225
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 

20. je seznanjen s prejšnjimi splošno 
pozitivnimi izkušnjami pri uporabi 
inovativnih finančnih instrumentov –
vključno z mehanizmi za kombiniranje 
subvencij in posojil ter mehanizmi za 
delitev tveganj, na primer instrumentom 
garancij za posojila za projekte v okviru 
vseevropskega prometnega omrežja, 
Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja in instrumenti kohezijske politike 
(JEREMIE, JESSICA, JASPERS in 
JASMINE) – za uresničevanje posameznih 
ciljev politik; meni, da bi Unija morala 
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sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
se zagotovila njihova učinkovitost glede 
spodbujanja naložb in ustrezne uporabe 
sredstev EU ter ustrezen nadzor, poročanje 
in odgovornost;

sprejeti ukrepe za širitev sistema 
inovativnega financiranja, ki bi sledili 
natančni oceni potreb po javnih in zasebnih 
vlaganjih; zato poziva k vsebinski krepitvi 
regulativnega, proračunskega in 
operativnega okvira teh mehanizmov, da bi 
njihova zasnova preprečevala zavajajoče 
domneve, na primer tiste, na katerih 
temeljijo modeli izboljšanih kreditov, ki so 
bili v središču krize drugorazrednih 
posojil, in da bi se zagotovila njihova 
učinkovitost glede spodbujanja naložb, 
vzdržnosti in ustrezne uporabe sredstev EU 
ter ustrezen nadzor, poročanje in 
odgovornost;

Or. en

Predlog spremembe 226
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 20 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

20a. v zvezi s tem poziva, naj preskušanje 
zanesljivosti in verodostojnosti rezultatov 
modela ter predpostavk katere koli 
prihodnje pobude o projektnih obveznicah 
v okviru strategije EU 2020 odraža 
skrajne, vendar verjetne razmere na trgu;

Or. en

Predlog spremembe 227
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
vlagatelji manj naklonjeni financiranju 
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financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

projektov EU in da je kriza razkrila potrebo 
po obnovitvi zadostnega zaupanja, ki bi 
velikim investicijskim projektom 
omogočilo pridobivanje potrebne podpore;

Or. en

Predlog spremembe 228
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da se podpora 
proračuna EU ne bi smela nikoli 
uporabljati za to, da bi pritegnili in 
vključili zasebna sredstva za projekte v 
interesu EU, zlasti za tiste projekte, ki se 
ne zdijo ekonomsko upravičeni;

Or. en

Predlog spremembe 229
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
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zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni, vendar pa imajo jasno 
prepoznavno evropsko dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 230
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

21. opozarja na zgodovinske težave pri 
iskanju zasebnih vlagateljev za obsežne
projekte EU; se zaveda, da so zaradi 
finančne krize zasebni vlagatelji še manj 
naklonjeni financiranju projektov EU in da 
je kriza razkrila potrebo po obnovitvi 
zadostnega zaupanja, ki bi velikim 
investicijskim projektom omogočilo 
pridobivanje potrebne podpore; poudarja, 
da bo potrebna podpora proračuna EU, da 
bi pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se kratkoročno ne zdijo 
ekonomsko upravičeni;

Or. en

Predlog spremembe 231
Pascal Canfin, Bas Eickhout
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Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki so ekonomsko upravičeni, 
vendar se ne zdijo komercialno izvedljivi;
poudarja, da je treba kot protiutež 
socializaciji tveganja zagotoviti javno 
lastništvo in demokratično odgovornost za 
vse projekte, ki se financirajo s 
projektnimi obveznicami v okviru 
strategije EU 2020, in da je treba v ta 
namen vzpostaviti postopke; z istega 
vidika poudarja, da je treba pričakovane 
in morebitne stroške, povezane s 
socializacijo tveganj, izrecno oceniti in 
razkriti, še zlasti če premija, zaračunana 
kot nadomestilo za prevzemanje tveganja s 
strani EU in EIB, ne bi ustrezala polnemu 
nadomestilu in bi tako razlika 
predstavljala subvencijo 
davkoplačevalcev;

Or. en

Predlog spremembe 232
Sophie Auconie

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 

21. se zaveda, da so zaradi finančne krize 
zasebni vlagatelji manj naklonjeni 
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financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, zlasti za tiste 
projekte, ki se ne zdijo ekonomsko 
upravičeni;

financiranju projektov EU in da je kriza 
razkrila potrebo po obnovitvi zadostnega 
zaupanja, ki bi velikim investicijskim 
projektom omogočilo pridobivanje 
potrebne podpore; poudarja, da bo 
potrebna podpora proračuna EU, da bi 
pritegnili in vključili zasebna sredstva za 
projekte v interesu EU, tako v bližnji 
prihodnosti kot srednje- do dolgoročno,
zlasti za tiste projekte, ki se ne zdijo 
ekonomsko upravičeni;

Or. fr

Predlog spremembe 233
Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov;
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih 
obveznicah EU, ki bo temeljil na 
obstoječih izkušnjah s skupnimi 
instrumenti EU in Evropske investicijske 
banke, ter naj vključi jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbor projektov;

22. zavrača pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko;

Or. en

Predlog spremembe 234
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 22
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Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov;
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih 
obveznicah EU, ki bo temeljil na 
obstoječih izkušnjah s skupnimi 
instrumenti EU in Evropske investicijske 
banke, ter naj vključi jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbor projektov;

22. je seznanjen s pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov;

Or. en

Predlog spremembe 235
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov; 

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov; poudarja pomen projektnih 
obveznic, ki so sposobne privabljati 
naložbe v okviru sosedske politike in 
Unije za Sredozemlje, glede na vzajemno 
dodano vrednost, ki bi jo lahko ustvarili 
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veliki infrastrukturni projekti, ki 
vključujejo proizvodnjo in prenos 
električne energije, razširitev prometnih 
omrežij itd.; 

Or. el

Predlog spremembe 236
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov;

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki bo omogočil 
doseganje učinka vzvoda s sredstvi EU in
povečal zanimanje zasebnih vlagateljev za 
sodelovanje pri prednostnih projektih EU; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov; vseeno ugotavlja, da bo učinek 
uporabe evropskih projektnih obveznic 
omejen in osredotočen na projekte, ki so 
ekonomsko učinkoviti in privlačni;

Or. en

Predlog spremembe 237
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
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mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov;

mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki bi zagotavljal
omejeno podporo z omejeno 
odgovornostjo iz proračuna EU za 
podjetja, ki izdajajo obveznice za 
financiranje velikih projektov in 
infrastrukturnih sistemov evropskega 
interesa; poziva Komisijo, naj predstavi 
dokončno oblikovan predlog o projektnih 
obveznicah EU, ki bo temeljil na 
obstoječih izkušnjah s skupnimi 
instrumenti EU in Evropske investicijske 
banke, ter naj vključi jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbor projektov, 
da bi tako dosegli zastavljene prednostne 
cilje, zlasti v zvezi z infrastrukturo, ki je 
potrebna za uresničitev podnebnih in 
energetskih ciljev EU do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 238
Herbert Reul, Markus Pieper

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov;

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj pripravi poglobljeno 
študijo o možnosti izdaje projektnih 
obveznic EU, ki bodo temeljile na 
obstoječih izkušnjah s skupnimi 
instrumenti EU in Evropske investicijske 
banke, ter naj vključi jasna in pregledna 
merila za upravičenost in izbor projektov;

Or. de
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Predlog spremembe 239
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. zato pozdravlja pobudo o projektnih 
obveznicah strategije Evropa 2020 kot 
mehanizmu za delitev tveganj z Evropsko 
investicijsko banko, ki zagotavlja omejeno 
podporo iz proračuna EU za podjetja, ki 
izdajajo obveznice za financiranje velikih 
projektov in infrastrukturnih sistemov; 
poziva Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov;

22. zato z zanimanjem jemlje na znanje
pobudo o projektnih obveznicah strategije 
Evropa 2020 kot mehanizmu za delitev 
tveganj z Evropsko investicijsko banko, ki 
zagotavlja omejeno podporo iz proračuna 
EU za podjetja, ki izdajajo obveznice za 
financiranje velikih projektov in 
infrastrukturnih sistemov; poziva 
Komisijo, naj predstavi dokončno 
oblikovan predlog o projektnih obveznicah 
EU, ki bo temeljil na obstoječih izkušnjah s 
skupnimi instrumenti EU in Evropske 
investicijske banke, ter naj vključi jasna in 
pregledna merila za upravičenost in izbor 
projektov; meni, da je treba v zvezi s tem 
analizirati tudi dosedanje izkušnje in 
težave, ki so se pojavile pri uporabi teh 
instrumentov, Parlament pa obvestiti o 
ugotovitvah;

Or. de

Predlog spremembe 240
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da je treba postopke, ki so 
vzpostavljeni za zagotavljanje 
demokratične odgovornosti, izrecno 
opredeliti v okviru za upravičenost 
projektov, ki mora biti opredeljen po 
običajnem zakonodajnem postopku;
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Or. en

Predlog spremembe 241
Reimer Böge, László Surján v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. poudarja potrebo po zagotovitvi čim 
večje preglednosti inovativnih finančnih 
instrumentov in mehanizmov, ki zadevajo 
proračun EU, in demokratičnega nadzora 
nad njimi; poziva Komisijo, naj zagotovi 
predhodno posvetovanje s proračunskim 
organom in stalen pretok informacij v 
zvezi z uporabo teh instrumentov po vsej 
EU, tako da bo lahko Parlament preveril, 
ali so bile izpolnjene njegove politične 
prednostne naloge;

Or. en

Predlog spremembe 242
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 22 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22c. poziva Komisijo, naj preuči in 
predlaga dodatne ukrepe za povečanje 
uporabe sredstev EU kot katalizatorja za 
privabljanje dodatnega financiranja
politik EU s strani EIB, Evropske banke
za obnovo in razvoj, drugih mednarodnih 
finančnih ustanov in zasebnega sektorja; 
meni, da lahko taki instrumenti 
vključujejo jamstvene sheme, vnaprejšnje 
financiranje, nacionalno in 
podnacionalno sofinanciranje itd.; meni, 
da je treba okrepiti vidnost takih 
instrumentov ter nadzor nad njimi s strani 
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Evropskega računskega sodišča;

Or. en

Predlog spremembe 243
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 22 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22d. poziva EIB, v zvezi z njenim 
financiranjem, ki vključuje evropska 
proračunska sredstva, naj zagotovi 
celovito in pregledno poročanje 
Evropskemu parlamentu o upravljanju 
sredstev, veljavnih pristojbinah in 
dobljenih rezultatih. To poročanje bi 
lahko bilo del bolj strukturiranega 
sodelovanja in komunikacije med EIB in 
Evropskim parlamentom;

Or. en

Predlog spremembe 244
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 22 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22e. zahteva, da je treba v okviru za 
izvajanje proračuna EU, namenjenem 
zagotavljanju ustreznega financiranja 
ciljev strategije Evropa 2020 prek EIB in 
drugih več- in dvostranskih finančnih 
ustanov, uporabljati enaka pravila ter 
upoštevati usklajenost s politikami in 
standardi EU;

Or. en
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Predlog spremembe 245
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da morata biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe vodilni načeli
za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013;

23. meni, da morajo biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe ter izboljšanje 
preverjanja za zagotovitev ustrezne in 
učinkovite uporabe sredstev EU vodilna 
načela za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013;

Or. en

Predlog spremembe 246
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da morata biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe vodilni načeli 
za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013;

23. meni, da morata biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe vodilni načeli 
za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013; meni, da morata biti ti vodilni 
načeli ciljno usmerjeni, da bosta 
omogočili doseganje dobrih rezultatov v 
praksi;

Or. en

Predlog spremembe 247
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 23
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Predlog resolucije Predlog spremembe

23. meni, da morata biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe vodilni načeli 
za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013;

23. meni, da morata biti izboljšanje 
izvajanja in kakovost porabe vodilni načeli 
za doseganje optimalne uporabe 
proračunskih sredstev EU ter za zasnovo in 
upravljanje programov in dejavnosti po 
letu 2013; zahteva, da je treba neformalne 
skupine za spremljanje, ki jih je sedaj 
vzpostavil Evropski parlament, da bi 
natančneje preučile izvajanje posebnih 
programov, vzpostaviti na učinkoviti, 
stalni osnovi, da bi prispevale k uresničitvi 
cilja v zvezi s kakovostjo porabe;

Or. en

Predlog spremembe 248
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da bo priprava proračuna, 
ki upošteva vidike spola, povečala 
učinkovitost porabe EU; poziva Evropsko 
komisijo, naj zagotovi, da bo predlog za 
naslednji večletni finančni načrt 
upošteval vidik spola, tako v smislu 
prihodkov kot odhodkov, in predlaga 
postopek za vključitev metod priprave 
proračuna, ki upoštevajo vidik spola, v 
načrtovanje in upravljanje programov in 
dejavnosti po letu 2013;

Or. en

Predlog spremembe 249
François Alfonsi, Elisabeth Schroedter, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 24
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Predlog resolucije Predlog spremembe

24. nadalje poudarja, da mora zasnova 
programov porabe veliko pozornost 
namenjati jasnosti ciljev, skladnosti in 
medsebojnemu dopolnjevanju 
instrumentov in ukrepov, usklajevanju in 
poenostavljanju pravil glede upravičenosti 
in izvajanja, preglednosti ter polni in 
dogovorjeni odgovornosti;

24. nadalje poudarja, da mora zasnova 
programov porabe veliko pozornost 
namenjati jasnosti ciljev, popolni 
skladnosti s pravnim redom Skupnosti in 
medsebojnemu dopolnjevanju 
instrumentov in ukrepov, usklajevanju in 
poenostavljanju pravil glede upravičenosti 
in izvajanja, preglednosti ter polni in 
dogovorjeni odgovornosti;

Or. en

Predlog spremembe 250
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Antonija Prvanova (Antonyia Parvanova) v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije Predlog spremembe

24. nadalje poudarja, da mora zasnova 
programov porabe veliko pozornost 
namenjati jasnosti ciljev, skladnosti in 
medsebojnemu dopolnjevanju 
instrumentov in ukrepov, usklajevanju in 
poenostavljanju pravil glede upravičenosti 
in izvajanja, preglednosti ter polni in 
dogovorjeni odgovornosti;

24. nadalje poudarja, da mora zasnova 
programov porabe veliko pozornost 
namenjati jasnosti ciljev, skladnosti in 
medsebojnemu dopolnjevanju 
instrumentov in ukrepov, usklajevanju in 
poenostavljanju pravil glede upravičenosti 
in izvajanja, preglednosti ter polni in 
dogovorjeni odgovornosti; poudarja 
pomen upoštevanja vidika spola pri 
pripravi proračuna, kar je orodje dobrega 
upravljanja za izboljšanje učinkovitosti in 
poštenosti;

Or. en

Predlog spremembe 251
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 25
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Predlog resolucije Predlog spremembe

25. poudarja zlasti, da bi morala biti 
poenostavitev pravil in postopkov ključna 
horizontalna prednostna naloga, in je 
prepričan, da bi ključno vlogo pri tem 
morala igrati revizija finančne uredbe;

25. poudarja zlasti, da bi morala biti 
poenostavitev pravil in postopkov ključna 
horizontalna prednostna naloga, in je 
prepričan, da bi ključno vlogo pri tem 
morala igrati revizija finančne uredbe;
opaža, da zadnje revizije finančnih uredb 
niso poenostavile notranjega nadzora, 
ampak so povzročile, da je postal 
ranljivejši;

Or. en

Predlog spremembe 252
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. meni, da je treba nujno zmanjšati 
delež porabe za upravne odhodke, 
notranjo birokracijo in zunanje ukrepe, 
poenostaviti postopke in zmanjšati 
različne odhodke, hkrati pa izboljšati 
preglednost procesa dodeljevanja sredstev 
in njihove uporabe;

Or. pt

Predlog spremembe 253
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 25 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

25a. poziva Komisijo, naj vsakemu 
evropskemu predlogu priloži oceno 
učinka, ki kaže dodano vrednost, ki jo ima 
predlog v primerjavi z obstoječimi 
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(sedanjimi) razmerami in drugimi 
instrumenti;

Or. nl

Predlog spremembe 254
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka pri 
poenostavljanju na Komisiji in v državah 
članicah; vztraja, da bi države članice 
morale prevzeti večjo odgovornost za 
deljeno upravljanje, vendar da bi bilo 
treba hkrati zmanjšati njihovo upravno 
breme, in sicer z bistveno poenostavitvijo 
postopkov upravljanja in nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 255
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za pravilno uporabo in 
upravljanje sredstev EU;

Or. en
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Predlog spremembe 256
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;
poudarja stalne pomisleke Računskega 
sodišča EU glede preglednosti in 
odgovornosti nekaterih področij porabe 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 257
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;
meni, da bi Računsko sodišče moralo 
imeti večja pooblastila za izvajanje revizij 
učinkovitosti, na podlagi katerih bi bilo 
mogoče ugotoviti, ali so različni programi 
odhodkov zasnovani tako, da uresničujejo 
cilje politike;

Or. en
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Predlog spremembe 258
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU, 
tako da bi v dveh letih zagotovile 
skladnost s pozivom Evropskega 
parlamenta, naj vse države članice 
predložijo izjave o državnem upravljanju;

Or. nl

Predlog spremembe 259
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Jan Mulder v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU in 
izpolniti svojo zavezo, ki so jo opredelile v 
prejšnjem medinstitucionalnem 
sporazumu, da bodo na ustrezni politični 
ravni izdajale letne nacionalne izjave o 
uporabi sredstev EU;

Or. en
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Predlog spremembe 260
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; vztraja, da 
bi države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

26. poudarja, da je treba izboljšanje 
finančnega upravljanja v Uniji podpreti s 
pozornim spremljanjem napredka na 
Komisiji in v državah članicah; meni, da bi 
države članice morale prevzeti 
odgovornost za upravljanje sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 261
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26a. poziva Računsko sodišče, naj preuči 
pravilnost, pa tudi učinkovitost porabe 
EU; glede na potrebo po večji 
učinkovitosti poziva Komisijo, naj 
vzpostavi široko projektno skupino, ki bo 
poenostavila predpise EU v zvezi s 
subvencioniranjem;

Or. en

Predlog spremembe 262
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

26b. poudarja potrebo po obvladovanju 
dviganja ravni neporavnanih obveznostih 
(RAL); opozarja, da bo vrednost RAL 
glede na podatke Komisije do konca 
leta 2013 znašala 217 milijard EUR; 
ugotavlja, da je pri izvajanju večletnih 
programov določena raven RAL 
neizogibna, toda poudarja, da obstoj 
neplačanih obveznosti po definiciji 
zahteva izvedbo ustreznih plačil; se zato 
ne strinja s pristopom Sveta, da bo 
vnaprej določil raven plačil, ne da bi 
upošteval točno oceno dejanskih potreb; si 
bo zato v naslednjem večletnem 
finančnem okviru v celotnem letnem 
proračunskem postopku prizadeval za 
zmanjšanje razlike med odobritvami za 
prevzem obveznosti in odobritvami plačil, 
in sicer z ustreznim povišanjem ravni 
plačil;

Or. en

Predlog spremembe 263
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 26 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

26c. meni, da nobena od institucij EU ne 
namenja zadostne pozornosti temu, da bi 
od Računskega sodišča dobila izjavo o 
zanesljivosti brez pridržkov, in poziva obe 
instituciji, naj si bolj prizadevata za 
vzpostavitev zaupanja državljanov EU v 
porabo;

Or. en
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Predlog spremembe 264
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebno boljše upravljanje in 
boljši, ne večji, nadzor;

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik, ki vključuje 
tako vladne mehanizme kot nacionalne 
parlamente; nadalje meni, da je za 
povečanje učinkovitosti sredstev EU 
potrebno boljše upravljanje in boljši, ne 
večji, nadzor;

Or. el

Predlog spremembe 265
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, László Surján v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebno boljše upravljanje in 
boljši, ne večji, nadzor;

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebno boljše upravljanje, 
manj birokracije in boljši, ne večji, 
nadzor; poudarja, da se lahko tveganje 
napake poveča, če bodo pravila, ki jih je 
treba upoštevati, zapletena in nejasna, kar 
bo tudi zmanjšalo preglednost;

Or. en
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Predlog spremembe 266
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebno boljše upravljanje in 
boljši, ne večji, nadzor;

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da so za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebni boljše upravljanje in 
preglednost ter boljši, ne večji, nadzor;
meni, da je v zvezi s tem treba vzpostaviti 
ravnovesje med ravnjo in stroški nadzora;

Or. en

Predlog spremembe 267
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU potrebno boljše upravljanje in 
boljši, ne večji, nadzor;

27. je trdno prepričan, da je za izboljšanje 
kakovosti upravljanja in nadzora sredstev 
EU s strani držav članic potrebna ocena 
prednosti in slabosti sistemov upravljanja 
in nadzora vsake države članice na 
posameznih področjih politik; nadalje 
meni, da je za povečanje učinkovitosti 
sredstev EU, tudi z vidika njihove stopnje 
absorpcije, potrebno boljše upravljanje in 
boljši, ne večji, nadzor;

Or. en
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Predlog spremembe 268
Reimer Böge, László Surján v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27a. poudarja pomen pravne varnosti in 
kontinuitete proračuna za uspešno 
izvajanje večletnih politik in programov; 
zato meni, da se pravila med 
programskimi obdobji ne smejo 
spreminjati brez ustrezne utemeljitve in 
ocene učinka, saj lahko to povzroči višje 
prehodne stroške, počasnejše izvajanje in 
večje tveganje napake;

Or. en

Predlog spremembe 269
Reimer Böge, László Surján v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 27 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

27b. zlasti poudarja dejstvo, da je treba na 
področju kohezijske politike EU zagotoviti 
določeno kontinuiteto med programskimi 
obdobji v smislu vzpostavitve nacionalnih 
sistemov in organov za upravljanje in 
nadzor, da bi se preprečile nepotrebne 
zamude pri izvajanju programov 
strukturnih skladov;

Or. en

Predlog spremembe 270
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 28
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je institucionalna 
zmogljivost eden ključnih elementov za 
uspešen razvoj, izvajanje in spremljanje 
politik Unije; zato meni, da bi krepitev 
institucionalne in upravne zmogljivosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
lahko podprla strukturne prilagoditve in 
prispevala k nemotenemu in uspešnemu 
črpanju sredstev EU;

28. poudarja, da je institucionalna 
zmogljivost eden ključnih elementov za 
uspešen razvoj, izvajanje in spremljanje 
politik Unije; zato meni, da bi krepitev 
institucionalne in upravne zmogljivosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni ter 
vključevanje vseh deležnikov lahko 
podprla strukturne prilagoditve in 
prispevala k nemotenemu in uspešnemu 
črpanju sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 271
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 28

Predlog resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da je institucionalna 
zmogljivost eden ključnih elementov za 
uspešen razvoj, izvajanje in spremljanje 
politik Unije; zato meni, da bi krepitev 
institucionalne in upravne zmogljivosti na 
nacionalni, regionalni in lokalni ravni 
lahko podprla strukturne prilagoditve in 
prispevala k nemotenemu in uspešnemu 
črpanju sredstev EU;

28. poudarja, da je institucionalna 
zmogljivost eden ključnih elementov za 
uspešen razvoj, izvajanje in spremljanje 
politik Unije; zato meni, da bi krepitev 
institucionalne, upravne in nadzorne
zmogljivosti na nacionalni, regionalni in 
lokalni ravni lahko podprla strukturne 
prilagoditve in prispevala k nemotenemu in 
uspešnemu črpanju sredstev EU;

Or. el

Predlog spremembe 272
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 28 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

28a. poziva k odpravi obstoječih upravnih 
prekrivanj in dvojnih struktur tako na 
ravni EU kot na nacionalni ravni v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
v zvezi s tem poziva Komisijo, naj oceni 
obstoječe agencije in strukture na 
nacionalni ravni in na ravni EU, da bi 
tako določila taka podvajanja in rezultate 
upoštevala v ustreznih predlogih za 
naslednje obdobje;

Or. en

Predlog spremembe 273
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 28 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Del III Politične prednostne naloge
28b. meni, da večletnega finančnega 
okvira v nobenem primeru ne bi smeli 
obravnavati le kot orodje, ki omejuje 
razvoj odhodkov EU, tj. „kontni načrt“ z 
zelo majhno prožnostjo za prilagajanje 
nepredvidljivim in spreminjajočim se 
političnim in gospodarskim razmeram, 
ampak kot enega od pomembnih 
instrumentov, ki s tem, ko odraža politične 
cilje Evropske unije, zagotavlja vidnost 
njenih ukrepov; vztraja, da bo mogoče to 
doseči le, če bo večletni finančni okvir 
učinkovito upošteval politične prednostne 
naloge in zagotavljal ustrezno 
financiranje; meni, da bi se moral 
proračun EU osredotočati na financiranje 
„javnih dobrin“, tj. obvladovanje 
čezmejnih izzivov na področjih, kot so 
izobraževanje, raziskave, inovacije, 
infrastruktura in okolje; je prepričan, da 
lahko te naložbe ustvarijo dodano 
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vrednost v primerjavi z neusklajenimi 
posegi nacionalnih proračunov in 
prispevajo k stabilizaciji gospodarstva EU 
ter sčasoma k njegovi trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 274
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Proračun, ki podpira nove pristojnosti po 
Lizbonski pogodbi

Or. en

Predlog spremembe 275
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 276
Richard Ashworth
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Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite;
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite;

Or. en

Predlog spremembe 277
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. se zaveda dejstva, da začetek 
veljavnosti Lizbonske pogodbe krepi 
politike Unije in Uniji daje pomembna 
nova pooblastila; poudarja, da to terja 
ustvarjalnost glede obstoječih finančnih 
sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 278
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
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Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih podnebnih sprememb, 
energije, mladih, zunanjega delovanja, 
kazenskega prava, civilne zaščite, vesolja, 
turizma in športa; poudarja, da so za to 
potrebna zadostna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 279
Thijs Berman

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
zmanjševanja revščine, športa, vesolja, 
podnebnih sprememb, energije, turizma in 
civilne zaščite; poudarja, da so za to 
potrebna zadostna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 280
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
mladih, športa, vesolja, podnebnih 
sprememb, energije, civilne zaščite in
turizma; poudarja, da so za to potrebna 
zadostna in jasno opredeljena finančna 
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sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 281
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
državljanstva in temeljnih pravic, športa, 
vesolja, podnebnih sprememb, energije, 
turizma in civilne zaščite; meni, da je za 
ustrezno uresničevanje teh pooblastil 
treba zagotoviti dodatna finančna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 282
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. ugotavlja, da Lizbonska pogodba daje 
EU pomembna nova pooblastila, zlasti na 
področjih zunanjega delovanja, športa, 
vesolja, podnebnih sprememb, energije, 
turizma in civilne zaščite, vendar poudarja, 
da je treba upoštevati gospodarski in 
socialni napredek in kohezijo;

Or. pt
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Predlog spremembe 283
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike in 
institucije Unije in Uniji daje pomembna 
nova pooblastila, zlasti na področjih 
zunanjega delovanja, športa, vesolja, 
podnebnih sprememb, energije, turizma in 
civilne zaščite; poudarja, da so za to 
potrebna zadostna finančna sredstva, 
pridobljena iz resnično lastnih sredstev 
EU; meni, da bi z združevanjem 
nacionalnih odhodkov na teh področjih 
na ravni EU proračun EU pridobil 
kritično maso, ki bi evru omogočila lasten 
proračunski prostor na ravni politične 
organizacije, ki ga izdaja, in omogočal 
izpolnitev obsežnih potreb EU po 
naložbah, zaradi česar bi države članice 
lahko bistveno zmanjšale svoje odhodke;

Or. en

Predlog spremembe 284
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva na obstoječih in novih 
področjih;
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Predlog spremembe 285
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva; vztraja, naj Komisija v 
vseh politikah EU upošteva ozemeljsko 
razsežnost;

Or. en

Predlog spremembe 286
Ricardo Cortés Lastra, María Irigoyen Pérez

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva; vztraja, naj Komisija v 
vseh politikah EU upošteva ozemeljsko 
razsežnost;

Or. en
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Predlog spremembe 287
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 29

Predlog resolucije Predlog spremembe

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva;

29. opozarja, da začetek veljavnosti 
Lizbonske pogodbe krepi politike Unije in 
Uniji daje pomembna nova pooblastila, 
zlasti na področjih zunanjega delovanja, 
športa, vesolja, podnebnih sprememb, 
energije, turizma in civilne zaščite; 
poudarja, da so za to potrebna zadostna 
finančna sredstva; v zvezi s tem opozarja 
na člen 311 PDEU, ki zahteva od Unije, 
da si zagotovi potrebna sredstva za 
doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih 
politik;

Or. en

Predlog spremembe 288
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 29 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29a. poudarja, da je več področjem, kot so 
inovacije, raziskave in razvoj, strateške 
naložbe v vseevropska infrastrukturna 
omrežja ter zunanja politika, treba dati 
večjo prednost, da bi lahko obvladali 
sedanje in prihodnje politične ter 
gospodarske izzive;

Or. en

Predlog spremembe 289
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson
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Predlog resolucije
Odstavek 29 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

29b. opozarja, da Lizbonska pogodba 
vključuje nove horizontalne klavzule, ki 
veljajo za vse politike EU, in da mora 
večletni finančni okvir zato spodbujati 
enakost žensk in moških, zagotavljati 
ustrezno socialno zaščito in se boriti proti 
socialni izključenosti in diskriminaciji; 
poudarja, da se morajo te obveznosti 
ustrezno odražati v zadostnih finančnih 
sredstvih ter da jih je treba upoštevati v 
vseh dejavnostih in politikah, ki se 
financirajo v okviru proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 290
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, 
da strategija Evropa 2020 ni 
vseobsegajoča strategija, ki bi pokrivala 
vsa področja politik Unije; poudarja, da 
bo naslednji večletni finančni okvir moral 
ustrezno odražati tudi na Pogodbah 
temelječe politike, ki zasledujejo druge 
cilje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 291
Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da bi strategija Evropa 2020
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, 
da strategija Evropa 2020 ni 
vseobsegajoča strategija, ki bi pokrivala 
vsa področja politik Unije; poudarja, da bo 
naslednji večletni finančni okvir moral 
ustrezno odražati tudi na Pogodbah 
temelječe politike, ki zasledujejo druge 
cilje; 

30. meni, da strategija Evropa 2020 ne 
pokriva vseh področij politik Unije; 
poudarja, da bo naslednji večletni finančni 
okvir moral ustrezno odražati tudi na 
Pogodbah temelječe politike, ki zasledujejo 
druge cilje;

Or. pt

Predlog spremembe 292
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; 
obenem vztraja, da strategija Evropa 2020 
ni vseobsegajoča strategija, ki bi pokrivala 
vsa področja politik Unije; poudarja, da bo
naslednji večletni finančni okvir moral
ustrezno odražati tudi na Pogodbah 
temelječe politike, ki zasledujejo druge 
cilje;

30. ponovno poudarja, da strategija Evropa 
2020 ni vseobsegajoča strategija, ki bi 
pokrivala vsa področja politik Unije; 
poudarja, da mora naslednji večletni 
finančni okvir ustrezno odražati na 
Pogodbah temelječe politike, ki zasledujejo 
druge cilje;

Or. pl

Predlog spremembe 293
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, da 
strategija Evropa 2020 ni vseobsegajoča 
strategija, ki bi pokrivala vsa področja 
politik Unije; poudarja, da bo naslednji 
večletni finančni okvir moral ustrezno 
odražati tudi na Pogodbah temelječe 
politike, ki zasledujejo druge cilje;

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, da 
strategija Evropa 2020 ni vseobsegajoča 
strategija, ki bi pokrivala vsa področja 
politik Unije; poudarja, da bo naslednji 
večletni finančni okvir moral ustrezno 
odražati tudi na Pogodbah temelječe 
politike, ki zasledujejo druge cilje ali 
sledijo drugačni logiki;

Or. en

Predlog spremembe 294
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 30

Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, da 
strategija Evropa 2020 ni vseobsegajoča 
strategija, ki bi pokrivala vsa področja 
politik Unije; poudarja, da bo naslednji 
večletni finančni okvir moral ustrezno 
odražati tudi na Pogodbah temelječe 
politike, ki zasledujejo druge cilje;

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti glavna referenca politik za 
naslednji večletni finančni okvir; obenem 
vztraja, da strategija Evropa 2020 ni 
vseobsegajoča strategija, ki bi pokrivala 
vsa področja politik Unije; poudarja, da bo 
naslednji večletni finančni okvir moral 
ustrezno odražati tudi na Pogodbah 
temelječe politike, ki zasledujejo druge 
cilje;

Or. en

Predlog spremembe 295
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 30
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Predlog resolucije Predlog spremembe

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, da 
strategija Evropa 2020 ni vseobsegajoča 
strategija, ki bi pokrivala vsa področja 
politik Unije; poudarja, da bo naslednji 
večletni finančni okvir moral ustrezno 
odražati tudi na Pogodbah temelječe 
politike, ki zasledujejo druge cilje;

30. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; obenem vztraja, da 
strategija Evropa 2020 ni vseobsegajoča 
strategija, ki bi pokrivala vsa področja 
politik Unije; poudarja, da bo naslednji 
večletni finančni okvir moral ustrezno 
odražati tudi na Pogodbah temelječe 
politike, ki zasledujejo druge cilje, zlasti 
na področjih socialne politike, kmetijstva, 
ribištva, industrije, raziskav in razvoja;

Or. pt

Predlog spremembe 296
Gerben-Jan Gerbrandy

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. poudarja, da strategija Evropa 2020 ni 
namenjena obravnavi le kratkoročne 
gospodarske rasti in finančne stabilnosti, 
ampak tudi dolgoročnega strukturnega 
preoblikovanja za pot bolj trajnostne in 
nizkoogljične rasti, ki temelji na 
učinkovitejši rabi virov; vendar poudarja, 
da je obstoječa vsebina strategije Evropa 
2020, kot so krovni cilji, vodilne pobude, 
ovire in kazalniki, še vedno zelo splošna; 
poudarja, da je ta niz pobud mogoče 
uresničiti le s konkretnimi zavezami držav 
članic v njihovih programih nacionalnih 
reform ter s konkretnimi in skladnimi 
zakonodajnimi predlogi;

Or. en
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Predlog spremembe 297
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. poudarja, da je obstoječa vsebina 
strategije Evropa 2020, kot so krovni cilji, 
vodilne pobude, ovire in kazalniki, še 
vedno zelo splošna, in poziva Komisijo, 
naj predloži bolj podrobne predloge; 
poudarja, da je ta niz pobud mogoče 
uresničiti le s konkretnimi zavezami držav 
članic v njihovih programih nacionalnih 
reform ter s konkretnimi in skladnimi 
zakonodajnimi predlogi;

Or. en

Predlog spremembe 298
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski, Danuta Maria 
Hübner

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi in politikami s preverjenimi 
mehanizmi za izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 299
Marta Andreasen



PE462.729v03-00 54/120 AM\864450SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. poudarja, da je obstoječa vsebina 
strategije Evropa 2020, kot so krovni cilji, 
vodilne pobude, ovire in kazalniki, še 
vedno zelo splošna; poudarja, da je ta niz 
pobud mogoče uresničiti le s konkretnimi 
zavezami držav članic v njihovih 
programih nacionalnih reform ter s 
konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi; meni, da gre le za ponovitev 
lizbonske strategije in da bo rezultat 
najverjetneje spet neuspeh;

Or. en

Predlog spremembe 300
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter 
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. poudarja, da je obstoječa vsebina 
strategije Evropa 2020, kot so krovni cilji, 
vodilne pobude, ovire in kazalniki, še 
vedno zelo splošna; poudarja, da je ta niz 
pobud mogoče uresničiti le s konkretnimi 
zavezami držav članic v njihovih 
programih nacionalnih reform ter s 
konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

Or. pl

Predlog spremembe 301
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 31
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform ter
s konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi;

31. vendar poudarja, da je obstoječa 
vsebina strategije Evropa 2020, kot so 
krovni cilji, vodilne pobude, ovire in 
kazalniki, še vedno zelo splošna; poudarja, 
da je ta niz pobud mogoče uresničiti le s 
konkretnimi zavezami držav članic v 
njihovih programih nacionalnih reform, s 
konkretnimi in skladnimi zakonodajnimi 
predlogi ter zavezami regij z 
zakonodajnimi pristojnostmi;

Or. en

Predlog spremembe 302
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

31a. potrjuje pomen raznolikih evropskih 
pobud za uresničitev enega od krovnih 
ciljev strategije Evropa 2020, in sicer 
75 % stopnje zaposlenosti: usposabljanja 
in izpopolnjevanja v okviru celovite 
strategije za vseživljenjsko učenje, 
ukrepov za (ponovno) vključitev na trg 
dela ter ukrepov za odpravo razlikovanja 
po spolu in ohranitev zmožnosti za delo, 
ter odločno poudarja, da so za 
financiranje teh ukrepov potrebna 
dodatna proračunska sredstva;

Or. de

Predlog spremembe 303
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 31 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

31b. meni, da je ponovni zagon enotnega 
trga bistveni element strategije EU 2020, 
saj krepi sinergijo med njenimi različnimi 
vodilnimi pobudami;

Or. en

Predlog spremembe 304
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, 
ki bo zlasti zagotavljal ustrezno 
financiranje vodilnih pobud; v zvezi s tem 
trdi, da morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, 
saj ti prednostni akcijski načrti zadevajo 
vse politike, ki se financirajo iz proračuna 
EU;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 305
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj
naslednji večletni finančni okvir odraža
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; meni, da bi 
moral naslednji večletni finančni okvir 
odražati ambicije strategije Evropa 2020, 
in zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja; v 
zvezi s tem trdi, da morajo biti naloge, 
sredstva in odgovornosti jasno opredeljeni 
in dobro usklajeni med Unijo in njenimi 
državami članicami; poziva Komisijo, naj 
pojasni proračunsko razsežnost vodilnih 
pobud, saj ti prednostni akcijski načrti 
zadevajo vse politike, ki se financirajo iz 
proračuna EU;

Or. pl

Predlog spremembe 306
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, v skladu s 
katero je treba pri vsakem skladu EU 
upoštevati socialno razsežnost in jo 
vključiti v vsak podproračun, in zahteva, 
naj Komisija in države članice izdelajo 
verodostojen okvir financiranja, ki bo zlasti 
zagotavljal ustrezno financiranje vodilnih 
pobud; v zvezi s tem trdi, da morajo biti 
naloge, sredstva in odgovornosti jasno 
opredeljeni in dobro usklajeni med Unijo 
in njenimi državami članicami; poziva 
Komisijo, naj pojasni proračunsko 
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razsežnost vodilnih pobud, saj ti prednostni 
akcijski načrti zadevajo vse politike, ki se 
financirajo iz proračuna EU;

Or. de

Predlog spremembe 307
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal obsežno ponovno 
opredelitev prednostnih nalog večletnega 
finančnega načrta, da se zagotovi ustrezno 
financiranje vodilnih pobud; v zvezi s tem 
trdi, da morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami, vključno z lokalnimi in 
regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj 
pojasni proračunsko razsežnost vodilnih 
pobud, saj ti prednostni akcijski načrti 
zadevajo vse politike, ki se financirajo iz 
proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 308
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 32
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Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami, vključno z lokalnimi in 
regionalnimi organi; poziva Komisijo, naj 
pojasni proračunsko razsežnost vodilnih 
pobud, saj ti prednostni akcijski načrti 
zadevajo vse politike, ki se financirajo iz 
proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 309
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud in namenjal posebno 
pozornost razvojnim potrebam MSP; v 
zvezi s tem trdi, da morajo biti naloge, 
sredstva in odgovornosti jasno opredeljeni 
in dobro usklajeni med Unijo in njenimi 
državami članicami; poziva Komisijo, naj 
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ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

pojasni proračunsko razsežnost vodilnih 
pobud, saj ti prednostni akcijski načrti 
zadevajo vse politike, ki se financirajo iz 
proračuna EU;

Or. fi

Predlog spremembe 310
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in je 
odločen, da bo sodeloval s Komisijo in
državami članicami, da bi izdelali 
verodostojen okvir financiranja, ki bo zlasti 
zagotavljal ustrezno financiranje vodilnih 
pobud; v zvezi s tem trdi, da morajo biti 
naloge, sredstva in odgovornosti jasno 
opredeljeni in dobro usklajeni med Unijo 
in njenimi državami članicami; poziva 
Komisijo, naj pojasni proračunsko 
razsežnost vodilnih pobud, saj ti prednostni 
akcijski načrti zadevajo vse politike, ki se 
financirajo iz proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 311
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
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ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
krovnih ciljev; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

Or. en

Predlog spremembe 312
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; opozarja, da so države članice 
že opredelile nacionalne cilje in tako tudi 
z njimi povezane ustrezne proračunske 
potrebe; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

Or. en
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Predlog spremembe 313
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 32

Predlog resolucije Predlog spremembe

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU;

32. poleg tega poudarja, da je strategija 
Evropa 2020 lahko verodostojna le, če je 
ustrezno finančno podprta; poziva, naj 
naslednji večletni finančni okvir odraža 
ambicije strategije Evropa 2020, in 
zahteva, naj Komisija in države članice 
izdelajo verodostojen okvir financiranja, ki 
bo zlasti zagotavljal ustrezno financiranje 
vodilnih pobud; v zvezi s tem trdi, da 
morajo biti naloge, sredstva in 
odgovornosti jasno opredeljeni in dobro 
usklajeni med Unijo in njenimi državami 
članicami; poziva Komisijo, naj pojasni 
proračunsko razsežnost vodilnih pobud, saj 
ti prednostni akcijski načrti zadevajo vse 
politike, ki se financirajo iz proračuna EU; 
prav tako poziva Komisijo, naj pojasni, 
katere vrste financiranja predvideva za 
evropska partnerstva za inovacije, da bi 
zagotovila njihovo učinkovito delovanje;

Or. it

Predlog spremembe 314
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 32 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

32a. je prepričan, da potrebuje strategija 
Evropa 2020 dodatne elemente, ki so se v 
preteklosti izkazali za uspešne, 
zagotavljajo neposreden stik EU z njenimi 
državljani ter so vidni in imajo takojšen 
pozitiven učinek nanje; meni, da je 
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ohranjanje enotnih programov v korist 
civilne družbe, upravičencev, ki sodelujejo 
na regionalni in lokalni ravni, mladih, 
potrošnikov in omrežij za varstvo zdravja 
in okolja bistveno, saj zaradi svoje 
edinstvene narave ti programi 
zagotavljajo takojšnjo dodano vrednost po 
vsej Uniji;

Or. en

Predlog spremembe 315
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 33

Predlog resolucije Predlog spremembe

33. opozarja, da razvoj desetletne strategije 
Evropa 2020 zahteva zadostno 
prilagodljivost proračuna, da zagotovi 
možnost usklajevanja proračunskih 
sredstev z razvojem okoliščin in 
prednostnih nalog;

33. opozarja, da razvoj desetletne strategije 
Evropa 2020 zahteva zadostno 
prilagodljivost proračuna, da zagotovi 
možnost usklajevanja proračunskih 
sredstev z razvojem okoliščin in 
prednostnih nalog; poudarja, da strategije 
Evropa 2020 ni mogoče obravnavati kot 
edino referenco politik za naslednji 
večletni finančni okvir;

Or. pl

Predlog spremembe 316
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 33 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Proračun, ki podpira gospodarsko 
upravljanje

33a. opozarja na dejstvo, da je kriza 
izpostavila veliko strukturno neskladje, ki 
vpliva na evroobmočje in zaradi katerega 
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imajo nekatere države članice trgovinske 
presežke, druge pa primanjkljaje; 
ugotavlja, da te razmere konkurenčnega 
neravnovesja spremlja recesijski učinek 
monetarne politike, ki skrbi izključno za 
inflacijo, in prociklična narava Pakta za 
stabilnost in rast; je zato prepričan, da bo 
mogoče krizo državnega dolga v 
evroobmočju dokončno rešiti le z 
gospodarskim upravljanjem, ki bo 
odpravilo njene strukturne in 
institucionalne vzroke;

Or. pt

Predlog spremembe 317
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 33 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33b. poudarja da je treba sprejeti ukrepe 
za preprečevanje nestalnih zaposlitev in 
krepitev ponovnega vključevanja na trg 
dela, poleg tega pa je treba za 
obvladovanje demografskih izzivov 
sprejeti pobude za boljše vključevanje 
mladih v poklicno življenje ter podpiranje 
starejših delavcev z zdravstvenimi ukrepi 
in ukrepi usposabljanja;

Or. de

Predlog spremembe 318
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 33 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33c. potrjuje cilj v zvezi s trajnim 
zmanjšanjem števila ljudi v Evropi, ki 
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živijo v revščini ali na robu revščine, in 
poziva k zadostnemu financiranju 
ukrepov, da bi zagotovili, da bo dejansko 
mogoče uresničiti cilj 
strategije Evropa 2020; 

Or. de

Predlog spremembe 319
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 33 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33d. ugotavlja, da so se glede na 
gospodarsko in finančno krizo evropski 
proračun ter zlasti njegove kohezijske 
politike in strukturni skladi izkazali za 
nezadostne, da bi lahko preprečili večanje 
razlik med državami ter socialnih 
neenakosti v evropskem območju; poziva 
Komisijo, naj predloži sporočilo o 
dopolnilnosti evropske razsežnosti v 
socialnih politikah, s predlogi, ki 
zagotavljajo srednje- in dolgoročne obete 
socialnega zbliževanja med državljani, ki 
živijo v EU; 

Or. pt

Predlog spremembe 320
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 33 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33e. meni, da je treba uvesti temeljite 
spremembe skupne kmetijske in ribiške 
politike, pri čemer je treba ohraniti njune 
osnovne vrednote, da bi tako podprli 
proizvodnjo in naložbe, ustvarjanje 
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delovnih mest ter zagotavljanje 
gospodarske, socialne in okoljske 
trajnostnosti ter podprli male in srednje 
kmetije in podjetja ter zadruge in druge 
socialne organizacije, ob upoštevanju 
posebnih značilnosti posameznih držav 
članic, prav tako pa je treba zagotoviti 
varnost preskrbe s hrano in neodvisnost 
pri preskrbi z njo ter ukiniti izvozne 
subvencije; 

Or. pt

Predlog spremembe 321
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 33 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33f. meni, da je bistveno, da se povečajo 
proračunska sredstva za Kohezijski sklad 
in strukturne sklade, zlasti za ESS, in za 
programe, kot je program Progress, ki se 
zlasti osredotočajo na zaposlenost s 
pravicami, enake pravice in priložnosti ter 
izkoreninjenje revščine; 

Or. pt

Predlog spremembe 322
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 33 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33g. meni, da je treba zagotoviti 
vključevanje načela enakosti med 
spoloma v vse proračunske postavke, da bi 
se zagotovila večja podpora in naložbe na 
tem področju;
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Or. pt

Predlog spremembe 323
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 33 h (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33h. meni, da je treba povečati podporo za 
naložbe v infrastrukturo, socialne storitve, 
raziskave, inovacije in razvoj;

Or. pt

Predlog spremembe 324
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 33 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33i. meni, da je treba bistveno zmanjšati 
odhodke za vojaške namene in porabo za 
zunanje zastopanje, vključno z agencijo 
Frontex;

Or. pt

Predlog spremembe 325
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 33 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

33j. opozarja, da je bila evropska valuta 
vzpostavljena brez resničnega 
ekonomskega zbližanja med državami, ki 
so jo želele uvesti, in brez dovolj 
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obsežnega proračuna, na podlagi katerega 
bi lahko Unija uvedla svojo valuto; meni, 
da bilo treba za zagotovitev takega 
proračuna velik delež sedanjih odhodkov 
držav članic nadomestiti z odhodki Unije 
iz njenih lastnih davčnih virov; meni, da 
bi to zahtevalo tudi ustrezno ureditev v 
smislu politične unije, da bi se vzpostavila 
usklajenost in zbliževanje med politikami 
Unije in politikami držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 326
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. izpostavlja, da je v okviru obstoječega 
evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo treba z rezervo med zgornjo 
mejo lastnih sredstev in načrtovanimi 
letnimi odhodki zagotoviti do 60 milijard 
EUR garancij za posojila; opozarja na 
dodatne obveznosti, dogovorjene v 
kontekstu srednjeročne finančne pomoči 
državam članicam, ki niso v evroobmočju, 
ki jih je treba pokriti z isto rezervo;

34. izpostavlja, da je v okviru obstoječega 
evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo, ki bo prenehal obstajati leta 
2013, treba z rezervo med zgornjo mejo 
lastnih sredstev in skupno zgornjo mejo 
večletnega finančnega okvira zagotoviti 
do 60 milijard EUR garancij za posojila; 
opozarja na dodatne obveznosti, 
dogovorjene v kontekstu srednjeročne 
finančne pomoči državam članicam, ki niso
v evroobmočju, ki jih je treba pokriti z isto 
rezervo;

Or. en

Predlog spremembe 327
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 34

Predlog resolucije Predlog spremembe

34. izpostavlja, da je v okviru obstoječega 34. izpostavlja, da je v okviru obstoječega 
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evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo treba z rezervo med zgornjo 
mejo lastnih sredstev in načrtovanimi 
letnimi odhodki zagotoviti do 60 milijard 
EUR garancij za posojila; opozarja na 
dodatne obveznosti, dogovorjene v 
kontekstu srednjeročne finančne pomoči 
državam članicam, ki niso v evroobmočju, 
ki jih je treba pokriti z isto rezervo;

evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo treba z rezervo med zgornjo 
mejo lastnih sredstev in načrtovanimi 
letnimi odhodki zagotoviti do 60 milijard 
EUR garancij za posojila; opozarja na 
dodatne obveznosti, dogovorjene v 
kontekstu srednjeročne finančne pomoči 
državam članicam, ki niso v evroobmočju, 
ki jih je treba pokriti z isto rezervo;
ugotavlja, da bi bilo to v praksi 
najverjetneje nemogoče doseči v primeru 
nujnosti in da bo zato treba zasnovati 
izvedljiv mehanizem za posredovanje 
proračuna EU v sistem garancij;

Or. en

Predlog spremembe 328
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje 
med državami članicami in zagotovi 
izboljšano gospodarsko upravljanje v 
evroobmočju, s čimer se bo zmanjšala 
potreba po uporabi mehanizma za 
finančno stabilizacijo;

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami;

Or. en

Predlog spremembe 329
Reimer Böge, Frank Engel, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 35
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Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po uporabi 
mehanizma za finančno stabilizacijo;

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami,
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami v skladu z načelom 
metode Skupnosti in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po uporabi 
mehanizma za finančno stabilizacijo; meni, 
da se mora evropski semester osredotočiti 
na izboljšanje sinergije med evropskimi in 
nacionalnimi javnimi naložbami;

Or. en

Predlog spremembe 330
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po uporabi 
mehanizma za finančno stabilizacijo;

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami, s čimer se bo 
zmanjšala potreba po uporabi mehanizma 
za finančno stabilizacijo;

Or. pl

Predlog spremembe 331
Cornelis de Jong, Jürgen Klute, Miguel Portas
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Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po uporabi 
mehanizma za finančno stabilizacijo;

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami, da bi tako zagotovili
izboljšano gospodarsko upravljanje v 
evroobmočju, s čimer se bo zmanjšala 
potreba po uporabi mehanizma za finančno 
stabilizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 332
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 35

Predlog resolucije Predlog spremembe

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju, s 
čimer se bo zmanjšala potreba po uporabi 
mehanizma za finančno stabilizacijo;

35. poziva, naj evropski semester zagotovi 
boljše proračunsko usklajevanje in 
sinergije med Unijo in državami članicami, 
s čimer se bo povečala evropska dodana 
vrednost; poziva, naj evropski semester 
tudi poveča gospodarsko usklajevanje med 
državami članicami in zagotovi izboljšano 
gospodarsko upravljanje v evroobmočju in 
državah članicah, ki se mu želijo 
pridružiti, s čimer se bo zmanjšala potreba 
po uporabi mehanizma za finančno 
stabilizacijo;

Or. en

Predlog spremembe 333
Bas Eickhout, Pascal Canfin
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Predlog resolucije
Odstavek 35 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

35a. poziva h konferenci o evropskem 
gospodarskem upravljanju, organizirani 
po vzoru konvencije, ki bi dodatno 
okrepila spremljanje in usklajevanje 
ekonomske politike, vključno z 
usklajevanjem davčne politike; meni, da 
je treba v zvezi s tem preučiti tudi nove 
prilive v proračun, inovativne finančne 
instrumente, kot so davek na finančne 
transakcije, evroobveznice in projektne 
obveznice, ter celovito vključitev 
evropskega mehanizma za stabilnost v 
pravni okvir Unije;

Or. en

Predlog spremembe 334
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. podpira stališče, naj bo evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013 
organiziran v povsem medvladni obliki;

Or. en
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Predlog spremembe 335
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. je seznanjen, da bo evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013 
organiziran v povsem medvladni obliki;

Or. en

Predlog spremembe 336
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. ugotavlja, da je evropski mehanizem za 
stabilnost po letu 2013 organiziran v 
povsem medvladni obliki; poudarja 
pomanjkanje demokratičnega nadzora in 
odgovornosti medvladnega pristopa;

Or. en
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Predlog spremembe 337
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije;

Or. en

Predlog spremembe 338
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;
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Or. en

Predlog spremembe 339
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. poudarja pomanjkanje demokratičnega 
nadzora in odgovornosti medvladnega 
pristopa glede evropskega mehanizma za 
stabilnost; meni, da bi bilo treba 
vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, kar terja spremembo odnosa EU;

Or. pt

Predlog spremembe 340
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora, odgovornosti in 
izvrševanja medvladnega pristopa; meni, 
da bi bilo treba vzpostaviti povezavo za 
morebitno posredovanje proračuna Unije v 
sistem garancij, ter poudarja prednosti 
upoštevanja metode Skupnosti; meni, da bi 
to lahko povzročilo spremembo sklepa o 
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lastnih sredstvih; lastnih sredstvih;

Or. en

Predlog spremembe 341
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 36

Predlog resolucije Predlog spremembe

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja prednosti
upoštevanja metode Unije; meni, da bi to 
lahko povzročilo spremembo sklepa o 
lastnih sredstvih;

36. zavrača stališče, da bi bilo treba 
evropski mehanizem za stabilnost po letu 
2013 organizirati v povsem medvladni 
obliki; poudarja pomanjkanje 
demokratičnega nadzora in odgovornosti 
medvladnega pristopa; meni, da bi bilo 
treba vzpostaviti povezavo za morebitno 
posredovanje proračuna Unije v sistem 
garancij, ter poudarja nujnost upoštevanja 
metode Unije; meni, da bi to lahko 
povzročilo spremembo sklepa o lastnih 
sredstvih;

Or. en

Predlog spremembe 342
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 36 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36a. meni, da ravni javnega dolga, ki se v 
povprečju v evroobmočju približuje 
100 odstotkom BDP, ni mogoče znižati na 
verodostojnejšo raven, dokler se države 
niso pripravljene odreči znatnemu delu 
nacionalne porabe in zadevnih politik. 
Brez bistvenega zmanjšanja ravni dolga se 
bo dolžniška kriza nadaljevala in bo 
sčasoma postala strukturna kriza evra. Če 
bi v prihodnosti le omejili primanjkljaje, 
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to ne bi zadostovalo, saj bi se dolg še 
vedno, dasiravno počasneje, povečeval. Za 
zmanjševanje dolga bodo potrebni 
dosledni proračunski presežki, ki jih 
evropske države ne bodo sposobne 
ustvariti, kaj šele vzdrževati, če ne bodo 
imele konkurenčnih prednosti v 
primerjavi z drugimi regijami sveta. Edini 
izhod iz tega položaja bo dejanski prehod 
pristojnosti in porabe na Unijo, in sicer 
na področjih zunanje in varnostne 
politike, zaščite državnih meja, 
energetskih omrežij, prometnih 
infrastruktur, razvojnega sodelovanja ter 
raziskav in razvoja;

Or. en

Predlog spremembe 343
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 36 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36b. poudarja, da mora suverenost valute 
nujno temeljiti na fiskalni in ekonomski 
suverenosti; zato poziva k močnejši in 
politično povezani Uniji, podprti s 
proračunom EU z zadostno kritično maso, 
ki zagotavlja trden fiskalni okvir za trajno 
stabilnost evra; navaja, da je proračun 
EU zadostnega obsega edini dejavnik, ki 
bo zagotovil stabilnost valute in pomagal 
preprečevati nesposobnost držav, da 
poravnajo svoje obveznosti, v 
dolgoročnem smislu, saj akcije za 
reševanje, umerjene v države, niso realna 
možnost in jih je treba v prihodnosti 
odpraviti; vztraja, da bo mogoče fiskalno 
stabilnost evroobmočja in EU, ki je 
potrebna za obvladanje dolžniške krize, 
zagotoviti le s strukturnim povečanjem 
proračuna EU v naslednjem obdobju 
načrtovanja, ki se bo financiral z lastnimi 
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sredstvi in izvedel sočasno s 
preoblikovanjem nacionalnih proračunov, 
kar bo omogočilo verodostojno fiskalno 
konsolidacijo z odrekanjem nepotrebnim 
odhodkom, saj so na kritičnih področjih 
učinkovitejši evropski odhodki, in ne z 
izvajanjem socialnih varčevalnih ukrepov, 
ki so demokratično nevzdržni;

Or. en

Predlog spremembe 344
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 36 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36c. poudarja bistvene razlike pri dostopu 
in priložnostih žensk in moških, da 
vplivajo na gospodarske strukture, saj so 
ženske slabo zastopane pri postopkih 
sprejemanja odločitev v gospodarstvu, 
vključno z oblikovanjem finančnih, 
monetarnih, trgovinskih in drugih 
ekonomskih politik ter davčnih sistemov 
in predpisov, ki urejajo plačilo;

Or. en

Predlog spremembe 345
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 36 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Raziskave in inovacije
36d. meni, da mora EU usmeriti svojo 
porabo na področja, ki spodbujajo 
gospodarsko rast in konkurenčnost, kot so 
inovacije ter raziskave in razvoj; je 
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prepričan, da morajo istočasno cvetoče 
raziskave, inovacije in razvoj pomagati pri 
spopadanju z glavnimi družbenimi izzivi 
našega časa, vključno s podnebnimi 
spremembami, učinkovitostjo rabe virov, 
zdravjem in starajočim prebivalstvom, 
urbanim upravljanjem in mobilnostjo, 
hrano ter vodo;

Or. en

Predlog spremembe 346
Rodi Kraca-Cangaropulu (Rodi Kratsa-Tsagaropoulou)

Predlog resolucije
Odstavek 36  (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36e. podpira izdajo evroobveznic kot 
sredstva za upravljanje dela javnega 
dolga, glede na evropsko dodano vrednost 
in ekonomije obsega, ki bi jih lahko 
prinesla ta pobuda, s čimer bi prispevali h 
krepitvi likvidnosti in spodbujanju 
gospodarske rasti;

Or. el

Predlog spremembe 347
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 36 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36f. je seznanjen z evroobveznicami, ki se 
čedalje bolj smatrajo za skupni instrument 
upravljanja dolgov, in z vsemi novimi 
predlogi in pobudami v zvezi s tem; poziva 
Evropski svet in Komisijo, naj zagotovita 
politični signal za preučitev prihodnjega 
sistema evroobveznic s strani Komisije, da 
bi določili pogoje, pod katerimi bi tak 
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sistem koristil vsem udeleženim državam 
članicam in celotnemu evroobmočju;

Or. en

Predlog spremembe 348
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 36 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

36g. poziva k vključitvi opredelitve 
kopenskih in morskih meja ter 
geografskih in gospodarskih meja držav 
EU ter nadzora nad njimi v pakt za evro, 
da bi zaščitili evropsko proizvodnjo pred 
tihotapskimi izdelki, uvoženimi iz delovno 
intenzivnih vzhodnih držav;

Or. en

Predlog spremembe 349
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno javno in zasebno prizadevanje za 
dosego cilja strategije Evropa 2020, da se 3 
% bruto domačega proizvoda namenijo za 
raziskave in razvoj, da bi dosegli 
vzpostavitev evropskega raziskovalnega 
prostora in „Unije inovacij“;

Or. en

Predlog spremembe 350
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je potrebno usklajeno 
prizadevanje na evropski in nacionalni 
ravni za dosego cilja strategije Evropa 
2020, da se 3 % bruto domačega proizvoda 
namenijo za raziskave in razvoj, da bi 
dosegli vzpostavitev evropskega 
raziskovalnega prostora in „Unije 
inovacij“;

Or. en

Predlog spremembe 351
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za 
raziskave in razvoj, da bi dosegli 
vzpostavitev evropskega raziskovalnega 
prostora in „Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da bi dosegli 
vzpostavitev evropskega raziskovalnega 
prostora in „Unije inovacij“;

Or. pl

Predlog spremembe 352
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
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domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“; meni, da bi z 
združevanjem nacionalnih odhodkov 
proračun EU lahko dosegel kritično maso 
ter potrebno ekonomijo obsega, hkrati pa 
bi se zmanjšalo prekrivanje, razprševanje 
in tratenje nujno potrebnih sredstev; je 
trdno prepričan, da mora glavni vložek 
EU za raziskave in inovacije izhajati iz 
proračuna EU, kar bi hkrati omogočilo 
državam članicam, da bi zmanjšale 
nacionalne finančne potrebe za raziskave 
in razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 353
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja, da 
se 3 % bruto domačega proizvoda 
namenijo za raziskave in razvoj, da bi 
dosegli vzpostavitev evropskega 
raziskovalnega prostora in „Unije 
inovacij“; poleg tega poudarja potrebo po 
zagotovitvi varnosti na delovnem mestu za 
ljudi, ki delajo na področju raziskav;

Or. pt

Predlog spremembe 354
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 37
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“; poziva Komisijo, Svet in 
Evropski parlament, naj se nemudoma 
dogovorijo o posebnem časovnem načrtu 
za uresničitev tega cilja, ter opozarja na 
velike ekonomske obveznosti, ki jih bo ta 
cilj terjal in ki bodo znašale do 
120 milijard EUR, tako s strani proračuna 
EU in nacionalnih proračunov kot tudi s 
strani zasebnega sektorja,

Or. en

Predlog spremembe 355
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“; v zvezi s tem poziva 
Komisijo, naj določi časovni načrt, ki bo 
dal prednost odhodkom za sektorje 
raziskav in razvoja v skladu z načelom 
evropske dodane vrednosti in prednostnih 
nalog EU 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 356
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 37

Predlog resolucije Predlog spremembe

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“;

37. meni, da je v Evropi potrebno 
usklajeno prizadevanje za dosego cilja 
strategije Evropa 2020, da se 3 % bruto 
domačega proizvoda namenijo za raziskave 
in razvoj, da bi dosegli vzpostavitev 
evropskega raziskovalnega prostora in 
„Unije inovacij“; meni, da morajo biti v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
proračunska sredstva bolj usmerjena na 
področja, na katerih bi lahko imela EU 
bistveno konkurenčno prednost, kot so 
proizvodnja energije ter informacijske in 
komunikacijske tehnologije, saj bi Evropa 
le tako ponovno pridobila konkurenčno 
prednost;

Or. en

Predlog spremembe 357
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 37 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37a. poudarja, da je vodilna pobuda Unija 
inovacij doslej najpomembnejši in 
najkonkretnejši poskus oblikovanja 
strateške in celovite evropske inovacijske 
politike, katere uspešnost pa je odvisna od 
polnega sodelovanja držav članic in 
njihovega izvajanja te politike, zadostne 
finančne podpore Unije, držav članic in 
zasebnih partnerjev ter od celostnega, 
dolgoročno stabilnega in podpornega 
regulativnega okvira;
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Or. en

Predlog spremembe 358
Giovanni La Via, Mario Mauro, Amalia Sartori

Predlog resolucije
Odstavek 37 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37b. upa, da bodo evropska partnerstva za 
inovacije, ki so bila uvedena z vodilno 
pobudo „Unija inovacij“, deležna ustrezne 
podpore in bodo zagotavljala obsežno 
sodelovanje vseh zadevnih deležnikov; 

Or. it

Predlog spremembe 359
Jan Olbrycht

Predlog resolucije
Odstavek 37 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

37c. priznava vlogo mest pri ustvarjanju, 
pridobivanju in ohranjanju visoko 
usposobljenega talenta, ki ga Evropa 
potrebuje za okrepitev konkurenčne 
prednosti in spodbujanje inovacij; 
poudarja pomen inovacij v socialnem in 
javnem sektorju, ki se nastajajo vzporedno 
s tehnološkimi inovacijami;

Or. en

Predlog spremembe 360
Jürgen Klute, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 37 d (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

37d. poudarja, da je treba zagotoviti, da 
morajo tehnološke raziskave pokazati, da 
so osredotočene na prispevanje k blaženju 
podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje, k zmanjšanju rabe neobnovljivih 
virov energije ter k zmanjševanju 
povpraševanja po energiji, zlasti v visoko 
razvitih gospodarstvih Evropske unije;

Or. en

Predlog spremembe 361
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 362
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 38. ugotavlja, da so raziskave in inovacije 
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spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

pomembne za pospeševanje prehoda v 
trajnostno gospodarstvo, ter zato poudarja, 
da je treba okrepiti, spodbujati in 
zagotavljati financiranje raziskav in 
razvoja v Uniji z občutnim povečanjem 
ustreznih odhodkov od leta 2013, in sicer 
za osmi okvirni raziskovalni program; 
poudarja, da mora biti to povečanje 
sredstev povezano s korenito 
poenostavitvijo postopkov financiranja;
opozarja, da je ena od glavnih težav v 
zvezi z evropskimi raziskavami in 
inovacijami dejstvo, da rezultati niso 
dejansko uvedeni na trgu; v zvezi s tem 
poudarja, da se morajo, da bi to dosegli, 
različni skladi nemoteno dopolnjevati; 
poziva Komisijo, naj sklade ustrezno 
prilagodi, da se bodo lahko, kadar je 
mogoče, dopolnjevali;

Or. en

Predlog spremembe 363
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav, razvoja in inovacij v Uniji s
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, na primer za osmi okvirni 
raziskovalni program, s posebnim 
poudarkom na malih in srednjih 
podjetjih, ter tudi za kohezijsko politiko; 
poudarja, da mora biti to povezano s 
korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja;

Or. en
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Predlog spremembe 364
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji s postopnim
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 365
Gunnar Hökmark

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem, katerega cilj je podvojitev 
ustreznih odhodkov od leta 2013, in sicer 
za osmi okvirni raziskovalni program; 
poudarja, da mora biti to povečanje 
sredstev povezano z bolj ciljno naravnanim 
in v uspešnost usmerjenim pristopom ter s 
korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja, kakor tudi z večjim 
osredotočenjem na odličnost in pionirske 
raziskave;

Or. en
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Predlog spremembe 366
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav, inovacij in razvoja v Uniji z 
občutnim povečanjem ustreznih odhodkov 
od leta 2013, in sicer za osmi okvirni 
raziskovalni program; poudarja, da mora 
to povečanje financiranja, najbolje s 
podvojitvijo proračuna, spodbujati 
trajnostno rast in konkurenčnost z 
odličnostjo; poleg tega meni, je treba 
zgraditi pot do odličnosti z namenskimi 
ukrepi, ki bodo spodbujali vzpostavljanje 
zmogljivosti za raziskave in inovacije po 
vsej Evropi; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja, kar bo prispevalo 
k povečanju tveganega kapitala, npr. za 
mala in srednja podjetja; poudarja 
potrebo po izvzetju malih in srednjih 
podjetij iz nekaterih upravnih zahtev, s 
čimer bi se zmanjšala birokracija za mala 
in srednja podjetja ter z lažjim dostopom 
do financiranja spodbudile inovacije;

Or. en

Predlog spremembe 367
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 38. poudarja, da je treba okrepiti, 
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spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev, in sicer s podvojitvijo 
zneska sedmega okvirnega programa,
povezano z bolj ciljno naravnanim in v 
uspešnost usmerjenim pristopom ter s 
korenito poenostavitvijo postopkov 
financiranja, ter poudarja, da je cilj tega 
prizadevanja odprava zastoja glede 
notranje konkurence ter osredotočenje 
konkurenčnosti evropskih raziskav, 
inovacij in razvoja na zunanje tekmece;

Or. en

Predlog spremembe 368
Ivailo Kalfin, Göran Färm, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja; poudarja pomen 
ustvarjanja spodbud za trženje rezultatov 
raziskav in razvoja; poziva k zagotavljanju 
dostopa manjših raziskovalnih inštitutov, 
podjetij in organizacij civilne družbe do 
financiranja za raziskave in razvoj;

Or. en
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Predlog spremembe 369
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom, z merili, ki v večji meri 
preverjajo trajnostnost, ter s korenito 
poenostavitvijo postopkov financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 370
Reimer Böge, László Surján, Jan Olbrycht, Danuta Maria Hübner, Sidonia Elżbieta 
Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja; poudarja, da je 
več kot četrtina vseh kohezijskih sredstev 
v tekočem programskem obdobju 
namenjena naložbam v raziskave in razvoj 
ter inovacije, ter poudarja, da je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
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nadalje razvijati in krepiti pospeševalno 
vlogo, ki jo lahko ima kohezijska politika 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 371
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 38

Predlog resolucije Predlog spremembe

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja;

38. poudarja, da je treba okrepiti, 
spodbujati in zagotavljati financiranje 
raziskav in razvoja v Uniji z občutnim 
povečanjem ustreznih odhodkov od leta 
2013, in sicer za osmi okvirni raziskovalni 
program; poudarja, da mora biti to 
povečanje sredstev povezano z bolj ciljno 
naravnanim in v uspešnost usmerjenim 
pristopom ter s korenito poenostavitvijo 
postopkov financiranja, zlasti z namenom 
spodbujanja razvojno-raziskovalnega dela 
MSP;

Or. fi

Predlog spremembe 372
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 38 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38a. poudarja, da je treba osmi okvirni 
program poenostaviti, da bi zmanjšali 
birokracijo in da bi bil tako bolj dostopen 
za podjetniška mala in srednja podjetja; v 
zvezi s tem poudarja, da je treba odpraviti 
veliko število kategorij iz sedmega 
okvirnega programa, katerih financiranje 
je treba usmerjati, in se namesto tega 
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osredotočiti na manjše število kategorij, ki 
pa morajo biti obsežnejše, tako da bo 
področje uporabe osmega okvirnega 
programa bolj dostopno; predlaga tudi, 
naj se bistveno zmanjša čas od vložitve 
zahtevka do dodelitve sredstev, zmanjša 
število rednih poročil o stanju 
financiranja ter vzpostavi novo in boljše 
ravnovesje med tveganjem in nadzorom; 
poudarja potrebo po izvzetju malih in 
srednjih podjetij iz nekaterih upravnih 
zahtev, da bi tako zmanjšali birokracijo, 
ter spodbujanju inovacij z lažjim 
dostopom do financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 373
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 38 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38b. je zaskrbljen zaradi nizke stopnje 
črpanja skladov EU v evropski znanstveni 
skupnosti; poziva Komisijo, naj si še 
naprej prizadeva za izpolnitev 
nasprotujočih si zahtev za zmanjšanje 
upravnih bremen in poenostavitev dostopa 
do virov financiranja za raziskovalce ter 
mala in srednja podjetja ob ohranjanju 
zadostnega proračunskega nadzora; v 
zvezi s tem pozdravlja posvetovanje 
Komisije o bistvenih izboljšanjih na 
področju financiranja raziskav in inovacij 
v EU, da bi se olajšalo sodelovanje, 
povečal znanstveni in ekonomski učinek 
ter izboljšala učinkovitost porabe sredstev;

Or. en
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Predlog spremembe 374
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen, Christian Ehler, 
Angelika Niebler

Predlog resolucije
Odstavek 38 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38c. poziva k tesnejši povezavi med 
temeljnimi raziskavami in industrijskimi 
inovacijami ter med inovacijami in 
proizvodnim procesom; meni, da bi bilo 
treba upoštevati celotno verigo inovacij od 
pionirskih raziskav, tehnološkega razvoja, 
predstavitev, razširjanja, vrednotenja 
rezultatov in hitrega prenosa rezultatov 
raziskav na trge;

Or. en

Predlog spremembe 375
Thijs Berman, Judith A. Merkies

Predlog resolucije
Odstavek 38 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38d. poziva Komisijo, naj uvede celosten 
enotni okvir politike za podpiranje in 
financiranje inovacij z enotnimi pravili, 
vzpostavi sinergije ter združi podporne 
programe za raziskave, razvoj in 
inovacije, kadar je to mogoče, podpira 
inovacije, tako da nameni sredstva iz 
strukturnih skladov in del sredstev skupne 
kmetijske politike za financiranje inovacij 
ter spodbudi večje sodelovanje finančnega 
sektorja; ponovno poziva države članice, 
naj namenijo prihodke iz sistema 
trgovanja z emisijami za ukrepe, povezane 
s podnebjem, in inovacije na področju 
energijske učinkovitosti;

Or. en
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Predlog spremembe 376
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 38 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38e. kritizira dejstvo, da se zdaj več 
sredstev porablja za raziskave na področju 
jedrske energije kot raziskave za 
nejedrsko energijo; meni, da morajo med 
ključne prednostne naloge soditi 
energijska učinkovitost in tehnologije, ki 
uporabljajo obnovljive vire energije;

Or. en

Predlog spremembe 377
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 38 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38f. poleg tega obžaluje, da je od 
50,5 milijarde EUR v okviru sedmega 
okvirnega programa le približno 
1,9 milijarde EUR namenjene za okolje in 
podnebne spremembe, medtem ko je treba 
bistveno povečati delež sredstev za 
razvojne in raziskovalne tehnologije, 
predstavitvene projekte in podpiranje 
ekoloških inovacij, ki so povezani z 
glavnimi družbenimi izzivi, vključno s 
podnebnimi spremembami, učinkovitostjo 
rabe virov, zdravjem in starajočim se 
prebivalstvom, upravljanjem mest in 
trajnostno mobilnostjo, hrano in vodo, 
energijsko učinkovitostjo in prihranki 
energije ter obnovljivimi viri energije, 
zlasti zato, da bi lahko uresničili 
podnebne in energetske cilje EU;



PE462.729v03-00 96/120 AM\864450SL.doc

SL

Or. en

Predlog spremembe 378
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 38 g (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

38g. ugotavlja, da se v okviru sedmega 
okvirnega programa, ki zajema do 
53 milijard EUR, le 8,5 milijarde EUR 
porabi za okoljske raziskave; poudarja, da 
ta sredstva ne zadoščajo, glede na to, da se 
Evropa srečuje z velikimi izzivi v zvezi z 
varstvom okolja in podnebja, ter da lahko 
Evropa ohrani vodilni položaj na 
področju zelene tehnologije le, če EU 
poveča financiranje okoljskih raziskav;

Or. en

Predlog spremembe 379
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi več 
svobode in boljši dostop do financiranja; v 
zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, ki 
bi jo morala igrati Evropska centralna 
banka, in meni zlasti, da bi bilo treba 
razširiti stalne produkte z delitvijo tveganj, 
ki jih ponuja Evropska investicijska banka 
s Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja;

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi 
boljšo zakonodajo in boljši dostop do 
financiranja; v zvezi s tem poudarja 
pomembno vlogo, ki bi jo morala igrati 
Evropska centralna banka, in meni zlasti, 
da bi bilo treba razširiti stalne instrumente
z delitvijo tveganj, ki jih ponuja Evropska 
investicijska banka s Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja;

Or. en
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Predlog spremembe 380
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi več 
svobode in boljši dostop do financiranja; v 
zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, ki 
bi jo morala igrati Evropska centralna 
banka, in meni zlasti, da bi bilo treba 
razširiti stalne produkte z delitvijo tveganj, 
ki jih ponuja Evropska investicijska banka 
s Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja;

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi 
bolj raznolik in boljši dostop do 
financiranja, od subvencij in posojil do 
lastniškega financiranja; v zvezi s tem 
poudarja pomembno vlogo, ki bi jo morala 
igrati Evropska centralna banka in 
Evropski investicijski sklad, in meni zlasti, 
da bi bilo treba razširiti stalne produkte z 
delitvijo tveganj, ki jih ponuja Evropska 
investicijska banka s Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja, 
zlasti v podporo MSP;

Or. en

Predlog spremembe 381
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 39

Predlog resolucije Predlog spremembe

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi več 
svobode in boljši dostop do financiranja; v 
zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, ki 
bi jo morala igrati Evropska centralna 
banka, in meni zlasti, da bi bilo treba 
razširiti stalne produkte z delitvijo tveganj, 
ki jih ponuja Evropska investicijska banka 
s Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja;

39. meni, da inovativna evropska podjetja 
ne potrebujejo le subvencij, ampak tudi več 
svobode in boljši dostop do financiranja; 
poziva k tesnejši povezavi med temeljnimi 
raziskavami in industrijskimi inovacijami;
v zvezi s tem poudarja pomembno vlogo, 
ki bi jo morala igrati Evropska centralna 
banka, in meni zlasti, da bi bilo treba 
razširiti stalne produkte z delitvijo tveganj, 
ki jih ponuja Evropska investicijska banka 
s Skladom za financiranje na osnovi delitve 
tveganja;

Or. en
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Predlog spremembe 382
Reimer Böge, Danuta Maria Hübner, Maria Da Graça Carvalho, Marian-Jean 
Marinescu v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 39 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39a. poziva države članice in Komisijo, 
naj na nacionalni in evropski ravni 
ustvarijo ustrezne pogoje, ki bodo 
zasebnemu sektorju omogočili povečanje 
deleža naložbah v raziskave in razvoj; 
poudarja potrebo po izboljšanju javno-
zasebnih partnerstev na tem področju z 
zmanjšanjem birokracije in 
racionalizacijo obstoječih postopkov, pa 
tudi po spodbujanju novih, ki vključujejo 
partnerje iz različnih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 383
Reimer Böge, Marietta Gianaku (Marietta Giannakou), Ioanis Kasulidis (Ioannis 
Kasoulides), Danuta Maria Hübner v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 39 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

39b. meni, da je treba nujno okrepiti 
povezavo med izobraževanjem, 
raziskavami in razvojem ter 
zaposlovanjem, ki je potrebna za 
povečanje konkurenčnosti Unije in 
uresničevanje političnih ciljev na tem 
področju; v zvezi s tem predlaga, naj se v 
naslednjem programskem obdobju 
bistveno preoblikuje financiranje 
evropskih univerz;

Or. en
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Predlog spremembe 384
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, 
kar dosega s spodbujanjem vodilnih 
inovacij na svetovni ravni, ter poziva k 
razširitvi in ustreznemu financiranju 
skupnosti znanja in inovacij; poudarja 
pomen Evropskega raziskovalnega sveta 
pri zagotavljanju vrhunskega znanja za 
prihodnje inovatorje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 385
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, 
kar dosega s spodbujanjem vodilnih 
inovacij na svetovni ravni, ter poziva k 
razširitvi in ustreznemu financiranju 
skupnosti znanja in inovacij; poudarja 
pomen Evropskega raziskovalnega sveta 
pri zagotavljanju vrhunskega znanja za 
prihodnje inovatorje;

črtano

Or. pt
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Predlog spremembe 386
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, 
kar dosega s spodbujanjem vodilnih 
inovacij na svetovni ravni, ter poziva k 
razširitvi in ustreznemu financiranju 
skupnosti znanja in inovacij; poudarja 
pomen Evropskega raziskovalnega sveta 
pri zagotavljanju vrhunskega znanja za 
prihodnje inovatorje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 387
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, kar 
dosega s spodbujanjem vodilnih inovacij 
na svetovni ravni, ter poziva k razširitvi in 
ustreznemu financiranju skupnosti znanja 
in inovacij; poudarja pomen Evropskega 
raziskovalnega sveta pri zagotavljanju 
vrhunskega znanja za prihodnje inovatorje;

40. priznava možno vlogo Evropskega 
inštituta za inovacije in tehnologijo pri 
pospeševanju trajnostne rasti in 
konkurenčnosti EU, kar dosega s 
spodbujanjem vodilnih inovacij na 
svetovni ravni, ter poziva k razširitvi in 
ustreznemu financiranju skupnosti znanja 
in inovacij; poudarja pomen Evropskega 
raziskovalnega sveta pri zagotavljanju 
vrhunskega znanja za prihodnje inovatorje;

Or. en

Predlog spremembe 388
Guy Verhofstadt, Carl Haglund v imenu skupine ALDE
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Predlog resolucije
Odstavek 40

Predlog resolucije Predlog spremembe

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, kar 
dosega s spodbujanjem vodilnih inovacij 
na svetovni ravni, ter poziva k razširitvi in 
ustreznemu financiranju skupnosti znanja 
in inovacij; poudarja pomen Evropskega 
raziskovalnega sveta pri zagotavljanju 
vrhunskega znanja za prihodnje inovatorje;

40. priznava vlogo Evropskega inštituta za 
inovacije in tehnologijo pri pospeševanju 
trajnostne rasti in konkurenčnosti EU, kar 
dosega s spodbujanjem vodilnih inovacij 
na svetovni ravni, ter poziva k razširitvi in 
ustreznemu financiranju skupnosti znanja 
in inovacij; poudarja pomen Evropskega 
raziskovalnega sveta pri zagotavljanju 
vrhunskega znanja za prihodnje inovatorje
in podpore za zelo tvegane raziskovalne 
zamisli;

Or. en

Predlog spremembe 389
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. podpira potrebo po naložbah iz 
proračuna EU v obsežne projekte raziskav 
in razvoja, ki naj bi po pričakovanjih 
povečali konkurenčnost gospodarstva EU; 
opozarja, da je v preteklosti financiranje 
obsežnih projektov pogosto preusmerilo 
sredstva z drugih področij raziskav in 
razvoja; poziva k oblikovanju dolgoročnih 
finančnih strategij za zagotovitev 
financiranja takih projektov, med drugim 
z uporabo drugih finančnih instrumentov, 
kot so projektne obveznice;

Or. en

Predlog spremembe 390
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 40 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40b. poudarja, da so inovacije ena od 
ključnih prednostnih nalog v strategiji EU 
2020; zato zlasti poudarja pomen 
programa za konkurenčnost in inovacije 
ter konkretnih pobud, ki se izvajajo prek 
skupnih podjetij, na primer na področju 
gorivnih celic, čistega neba itd., ter pomen 
raziskovalne infrastrukture;

Or. en

Predlog spremembe 391
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah;

41. opozarja, da so mala in srednja 
podjetja, vključno z ustvarjalnimi in 
kulturnimi industrijami, ključno gonilo 
trajnostnega razvoja, gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
trajnostnega gospodarstva EU; zato 
pozdravlja poudarek, ki ga strategija 
Evropa 2020 namenja industrijski politiki, 
zlasti z vodilno pobudo „Industrijska 
politika za dobo globalizacije“, in 
poudarja, da je treba okrepiti ukrepe v 
zvezi z malimi in srednjimi podjetji v 
drugih vodilnih pobudah;

Or. en

Predlog spremembe 392
Thijs Berman, Judith A. Merkies
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Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah;

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja inovacijam in industrijski politiki, 
zlasti z vodilnima pobudama „Unija 
inovacij: preoblikovanje Evrope za 
obdobje po krizi“ in „Industrijska politika 
za dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah;

Or. en

Predlog spremembe 393
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah;

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah ter tudi zagotoviti 
mikrofinanciranje za zagon malih 
podjetij;
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Or. en

Predlog spremembe 394
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 41

Predlog resolucije Predlog spremembe

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah;

41. opozarja, da so mala in srednja podjetja 
ključno gonilo gospodarske rasti, 
konkurenčnosti, inovacij in zaposlovanja, 
ter priznava njihovo pomembno vlogo pri 
zagotavljanju okrevanja in krepitvi 
gospodarstva EU; zato pozdravlja 
poudarek, ki ga strategija Evropa 2020 
namenja industrijski politiki, zlasti z 
vodilno pobudo „Industrijska politika za 
dobo globalizacije“, in poudarja, da je 
treba okrepiti ukrepe v zvezi z malimi in 
srednjimi podjetji v drugih vodilnih 
pobudah in v okviru prihodnje kohezijske 
politike;

Or. en

Predlog spremembe 395
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 41 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

41a. poudarja, da je konkurenčna, 
inovativna in diverzificirana industrijska 
osnova bistvena za uresničitev cilja 
ustvarjanja konkurenčnega, trajnostnega 
in vključujočega evropskega 
gospodarstva;

Or. en
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Predlog spremembe 396
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, kot sta akt za 
mala podjetja in zlasti program za 
konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

Or. en

Predlog spremembe 397
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020, in poudarja njihovo ključno 
vlogo pri prehodu na gospodarstvo, ki 
gospodarno izkorišča vire; v skladu s tem 
zahteva v naslednjem večletnem finančnem 
okviru okrepljeno podporo za vse 
programe in instrumente, ki so namenjeni 
spodbujanju razvoja ekološko inovativnih 
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finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

malih in srednjih podjetij in podpiranju 
uvedbe ekološko inovativnih rešitev v vseh 
vrednostnih verigah malih in srednjih 
podjetij, zlasti za program za 
konkurenčnost in inovacije, tudi v okviru 
strukturnih skladov; nadalje poudarja 
potrebo po večji dostopnosti finančnih 
instrumentov in njihovi prilagoditvi 
potrebam malih in srednjih podjetij, med 
drugim s podaljšanjem in širitvijo 
instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega programa
ter oblikovanjem enotnega portala za 
dostop;

Or. en

Predlog spremembe 398
Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Bendt Bendtsen

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije, z boljšim 
združevanjem instrumentov in skladov 
Skupnosti, namenjenim malim in 
srednjim podjetjem, v okviru proračuna 
EU; nadalje poudarja potrebo po večji 
dostopnosti finančnih instrumentov in 
njihovi prilagoditvi potrebam malih in 
srednjih podjetij, med drugim s 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega 
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raziskovalnega programa; poziva Komisijo, 
naj v prihodnjih programih več pozornosti 
nameni dolžniško-lastniškim finančnim 
instrumentom ter jih podpre s sredstvi in 
skladi za financiranje na osnovi delitve 
tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 399
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije kot del 
novega sklada za inovacije in trajnostnost; 
nadalje poudarja potrebo po večji 
dostopnosti finančnih instrumentov in 
njihovi prilagoditvi potrebam malih in 
srednjih podjetij, med drugim s postopnim 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega 
raziskovalnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 400
Reimer Böge, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça Carvalho, Jan Olbrycht, Danuta 
Maria Hübner, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski v imenu 
skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije, kakor tudi v 
okviru kohezijske politike EU; predlaga 
boljše združevanje instrumentov in 
skladov Skupnosti, namenjenim malim in 
srednjim podjetjem, v okviru proračuna 
EU; nadalje poudarja potrebo po večji 
dostopnosti finančnih instrumentov in 
njihovi prilagoditvi potrebam malih in 
srednjih podjetij, med drugim s 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega 
raziskovalnega programa; poziva Komisijo, 
naj v naslednjem večletnem finančnem 
okviru več pozornosti nameni dolžniško-
lastniškim finančnim instrumentom ter 
jih podpre s sredstvi in skladi za 
financiranje na osnovi delitve tveganj;

Or. en

Predlog spremembe 401
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
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okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije, če to 
prispeva k ustvarjanju zelenih delovnih 
mest; nadalje poudarja potrebo po večji 
dostopnosti finančnih instrumentov in 
njihovi prilagoditvi potrebam malih in 
srednjih podjetij, med drugim s 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega 
raziskovalnega programa;

Or. en

Predlog spremembe 402
Paul Rübig

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; zato 
poudarja pomen ločenega izvajanja 
programa za konkurenčnost in inovacije;
nadalje poudarja potrebo po večji 
dostopnosti finančnih instrumentov in 
njihovi prilagoditvi potrebam malih in 
srednjih podjetij, med drugim s 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega
raziskovalnega programa;

Or. en
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Predlog spremembe 403
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po tem, da so plačila za 
mala in srednja podjetja opravljena v čim 
krajšem času, pri čemer predstavlja 30 dni 
soliden standard; poudarja tudi potrebo
po večji dostopnosti finančnih 
instrumentov in njihovi prilagoditvi 
potrebam malih in srednjih podjetij, med 
drugim s podaljšanjem in širitvijo 
instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

Or. en

Predlog spremembe 404
Lorenzo Fontana

Predlog resolucije
Odstavek 42

Predlog resolucije Predlog spremembe

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 

42. poziva, naj bodo mala in srednja 
podjetja ter podjetniki v središču strategije 
Evropa 2020; v skladu s tem zahteva v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
okrepljeno podporo za vse programe in 
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instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij, med drugim s podaljšanjem in 
širitvijo instrumentov garancij programa za 
konkurenčnost in inovacije in Skladom za 
financiranje na osnovi delitve tveganja 
znotraj okvirnega raziskovalnega 
programa;

instrumente, ki so namenjeni spodbujanju 
malih in srednjih podjetij, zlasti za program 
za konkurenčnost in inovacije; nadalje 
poudarja potrebo po večji dostopnosti 
finančnih instrumentov in njihovi 
prilagoditvi potrebam malih in srednjih 
podjetij (poenostavitvi), med drugim s 
podaljšanjem in širitvijo instrumentov 
garancij programa za konkurenčnost in 
inovacije in Skladom za financiranje na 
osnovi delitve tveganja znotraj okvirnega 
raziskovalnega programa; poudarja 
potrebo po zmanjšanju birokracije, če je 
to združljivo z zahtevami glede nadzora in
preverjanja izvajanja finančnih 
instrumentov;

Or. it

Predlog spremembe 405
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 42 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Nov zagon enotnega trga
42a. poudarja, da mora EU v celoti 
izkoristiti možnosti za rast notranjega trga 
in dokončno oblikovati enotni trg, zlasti 
na področju storitev, prevoza, energije, 
telekomunikacij in tržnega nadzora, v 
duhu Montijevega poročila;

Or. en

Predlog spremembe 406
Jürgen Creutzmann

Predlog resolucije
Odstavek 42 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

42b. poziva k ambicioznemu in hitremu 
izvajanju akta o enotnem trgu, zlasti 
njegovih ključnih prednostnih nalog, da 
bi se ponovno zagnal in dokončno 
oblikoval enotni trg, Evropa pa bi lahko 
dosegla cilje agende EU 2020 in izstopila 
iz krize kot visokokonkurenčno socialno 
tržno gospodarstvo;

Or. en

Predlog spremembe 407
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 
za vse državljane do leta 2020, zlasti v 
manj razvitih regijah;

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in krepitvi vloge 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij 
ter odprtih standardov za inovacije, ki 
podpirajo trajnostnost in ekološko 
učinkovitost; poudarja, da je treba razviti 
prost pretok vsebin in znanja, tako 
imenovano „peto svoboščino“; poudarja 
pomen zagotavljanja hitrega izvajanja 
digitalne agende Unije in trajnih 
prizadevanj za splošno razširjen 
visokohitrostni dostop do fiksnih in 
mobilnih širokopasovnih omrežij za vse 
državljane do leta 2020, zlasti v manj 
razvitih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 408
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Cornelis de Jong, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 43
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Predlog resolucije Predlog spremembe

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 
za vse državljane do leta 2020, zlasti v 
manj razvitih regijah;

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 
za vse prebivalce EU do leta 2020, zlasti v 
manj razvitih regijah, in sicer z 
zapolnitvijo digitalne vrzeli in 
izboljšanjem dostopa do storitev za 
prikrajšane skupine;

Or. en

Predlog spremembe 409
Morten Løkkegaard

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop 
do fiksnih in mobilnih širokopasovnih 
omrežij za vse državljane do leta 2020, 
zlasti v manj razvitih regijah;

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije, tako da bi imeli do leta 2020 
vsi Evropejci dostop do internetne 
povezave s hitrostjo nad 30 Mb/s in da bi 
imelo 50 % ali več evropskih 
gospodinjstev dostop do internetnih 
povezav s hitrostjo nad 100 Mb/s, tudi v 
manj razvitih regijah;

Or. en
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Predlog spremembe 410
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 
za vse državljane do leta 2020, zlasti v 
manj razvitih regijah;

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
idej in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih omrežij 
za vse državljane do leta 2020, zlasti v 
manj razvitih regijah;

Or. en

Predlog spremembe 411
Niki Cavela (Niki Tzavela)

Predlog resolucije
Odstavek 43

Predlog resolucije Predlog spremembe

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja, tako imenovano „peto 
svoboščino“; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
fiksnih in mobilnih širokopasovnih 
omrežij za vse državljane do leta 2020, 
zlasti v manj razvitih regijah;

43. meni, da bi EU morala imeti vodilno 
vlogo pri ustvarjanju in uporabi 
informacijsko-komunikacijskih tehnologij, 
saj sporočila o digitalni agendi, 
širokopasovnih omrežjih, Uniji inovacij in 
programu za politiko radiofrekvenčnega 
spektra sestavljajo obsežen sveženj; 
poudarja, da je treba razviti prost pretok 
vsebin in znanja; poudarja pomen 
zagotavljanja hitrega izvajanja digitalne 
agende Unije in trajnih prizadevanj za 
splošno razširjen visokohitrostni dostop do 
širokopasovnih omrežij, bodisi prizemnih, 
fiksnih in mobilnih, bodisi prek satelita, za 
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vse državljane do leta 2020, zlasti v manj 
razvitih regijah, ter spodbujanja e-pobud, 
ki bodo zagotovile hitro izvajanje digitalne 
agende EU;

Or. en

Predlog spremembe 412
Cornelis de Jong, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih 
sistemov (Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

44. je seznanjen z dejstvom, da so vse 
zasebne strani izstopile iz sistema Galileo 
in da vso odgovornost nosijo 
davkoplačevalci; zato dvomi v izvedljivost 
takega obsežnega projekta ter hkrati 
vztraja, da so za programa Globalno 
nadzorovanje okolja in varnosti ter enotno 
evropsko nebo, glede na dolge izvedbene 
roke in ravni dosedanjih kapitalskih naložb 
v te projekte, potrebne zadostne in skladne 
finančne zaveze v celotnih obdobjih 
finančnega načrtovanja;

Or. en

Predlog spremembe 413
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih 
sistemov (Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 

44. je seznanjen z velikimi projekti na tem 
področju; vztraja, da so glede na dolge 
izvedbene roke in ravni dosedanjih 
kapitalskih naložb v te projekte potrebne 
zadostne in skladne finančne zaveze v 
celotnih obdobjih finančnega načrtovanja;
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vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

Or. pt

Predlog spremembe 414
Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te 
projekte potrebne zadostne in skladne 
finančne zaveze v celotnih obdobjih 
finančnega načrtovanja;

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da je treba omejiti financiranje iz 
proračuna EU, če so potrebna dodatna 
sredstva, pa jih ne sme zagotoviti EU;

Or. en

Predlog spremembe 415
Damien Abad

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih 
sistemov (Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju za oblikovanje 
pristne evropske industrijske politike, ki bi 
temeljila na praktičnih projektih z 
oprijemljivimi koristmi za javnost in 
podjetja, kot so evropski globalni satelitski 
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varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

navigacijski sistemi (Galileo in skupna 
evropska geostacionarna navigacijska 
storitev), program GMES ter enotno 
evropsko nebo; vztraja, da so glede na 
dolge izvedbene roke in ravni dosedanjih 
kapitalskih naložb v te projekte potrebne 
zadostne in skladne finančne zaveze v 
celotnih obdobjih finančnega načrtovanja, 
da bi se izpolnile tehnične zahteve v 
okviru časovnega razporeda, ki zagotavlja 
njihovo pomembnost in izvedljivost;

Or. en

Predlog spremembe 416
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

44. poudarja strateški pomen velikih
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter projekta SESAR; vztraja, da so 
glede na dolge izvedbene roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja, da se zagotovijo njihovo 
uspešno izvajanje in stranske koristi ter 
zlasti izvajanje projekta SESAR kot pogoj 
za dokončno oblikovanje enotnega 
evropskega neba;

Or. en

Predlog spremembe 417
Reimer Böge, Marian-Jean Marinescu, Pilar del Castillo Vera, Maria Da Graça 
Carvalho v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in
varnosti ter projekta SESAR, ki bo 
omogočil oblikovanje enotnega 
evropskega neba; vztraja, da so glede na 
dolge izvedbene roke in ravni dosedanjih 
kapitalskih naložb v te projekte potrebne 
zadostne in skladne finančne zaveze v 
celotnih obdobjih finančnega načrtovanja;
meni, da bi bilo treba za razvoj novo 
vzpostavljene evropske vesoljske politike 
zagotoviti ločeno proračunsko vrstico z 
ustreznim financiranjem;

Or. en

Predlog spremembe 418
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; je 
seznanjen z dejstvom, da so vse zasebne 
strani izstopile iz sistema Galileo in da vso 
odgovornost nosijo davkoplačevalci;
vztraja, da je treba glede na dolge 
izvedbene roke in ravni dosedanjih
kapitalskih naložb v te projekte omejiti 
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financiranje iz proračuna EU in da, če se 
stroški povečajo, dodatni prispevki ne 
smejo biti zagotovljeni v okviru proračuna 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 419
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

44. poudarja strateški pomen velikih 
projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge izvedbene 
roke in ravni dosedanjih kapitalskih naložb 
v te projekte potrebne zadostne in skladne 
finančne zaveze v celotnih obdobjih 
finančnega načrtovanja; vendar poudarja, 
da financiranje takih obsežnih projektov 
iz proračuna EU ne sme ogrožati drugih 
projektov, ter meni, da bi bilo treba 
prispevek proračuna EU omejiti, take 
obsežne projekte pa vključiti v ločeno 
(pod)postavko;

Or. en

Predlog spremembe 420
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 44

Predlog resolucije Predlog spremembe

44. poudarja strateški pomen velikih 44. poudarja strateški pomen velikih 
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projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
vztraja, da so glede na dolge roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
potrebne zadostne in skladne finančne 
zaveze v celotnih obdobjih finančnega 
načrtovanja;

projektov na tem področju: evropskih 
globalnih satelitskih navigacijskih sistemov 
(Galileo in skupna evropska 
geostacionarna navigacijska storitev), 
Globalnega nadzorovanja okolja in 
varnosti ter enotnega evropskega neba; 
obžaluje dolge izvedbene roke in ravni 
dosedanjih kapitalskih naložb v te projekte 
ter poziva Komisijo, naj ukine projekte, ki 
po nepotrebnem tratijo denar 
davkoplačevalcev;

Or. en

Predlog spremembe 421
Jürgen Klute, Sabine Lösing, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 44 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

44a. poudarja, da je Svet večkrat omenil, 
da je sistem, ki izhaja iz programa 
Galileo, civilni sistem pod civilnim 
nadzorom, saj je bil oblikovan v skladu s 
civilnimi standardi na podlagi civilnih 
zahtev ter pod nadzorom institucij 
Evropske unije, zato se sistem Galileo in 
zlasti PRS ne smejo uporabljati v vojaške 
namene, zlasti ne za misije in operacije 
evropske varnostne in obrambne politike;

Or. en


