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Predlog spremembe 861
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in pravni 
državi; ponovno poudarja, da je treba 
Uniji zagotoviti ustrezna in usmerjena 
sredstva za globalno spodbujanje teh 
vrednot;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 862
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in pravni 
državi; ponovno poudarja, da je treba Uniji 
zagotoviti ustrezna in usmerjena sredstva 
za globalno spodbujanje teh vrednot;

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic, 
raznolikosti in pravne države ter temeljnih 
svoboščinah in varstvu okolja; ponovno 
poudarja, da je treba Uniji zagotoviti bolj 
ustrezna in usmerjena sredstva za globalno 
spodbujanje teh vrednot; poudarja posebni 
prispevek prek evropskega instrumenta za 
spodbujanje demokracije in človekovih 
pravic, saj omogoča financiranje 
projektov brez soglasja tretje države 
gostiteljice;

Or. en
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Predlog spremembe 863
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in pravni 
državi; ponovno poudarja, da je treba Uniji 
zagotoviti ustrezna in usmerjena sredstva 
za globalno spodbujanje teh vrednot;

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na vzpostavljanju 
miru in preprečevanju sporov,
demokraciji, spoštovanju človekovih 
pravic in pravni državi; ponovno poudarja, 
da je treba Uniji zagotoviti ustrezna in 
usmerjena sredstva za globalno 
spodbujanje teh vrednot;

Or. en

Predlog spremembe 864
Carl Haglund

Predlog resolucije
Odstavek 84

Predlog resolucije Predlog spremembe

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in pravni 
državi; ponovno poudarja, da je treba Uniji 
zagotoviti ustrezna in usmerjena sredstva 
za globalno spodbujanje teh vrednot;

84. poudarja, da bi zunanja politika EU 
morala temeljiti na ustanovnih načelih in 
vrednotah Unije, torej na demokraciji, 
spoštovanju človekovih pravic in pravni 
državi; ponovno poudarja, da je treba Uniji 
zagotoviti ustrezna in usmerjena sredstva 
za globalno spodbujanje teh vrednot in 
razširiti območje miru in stabilnosti v 
njeni soseščini;

Or. en

Predlog spremembe 865
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 84 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

84a. meni, da bi si EU morala zagotoviti 
politično vlogo, ki bo sorazmerna s 
finančno podporo, ki jo zagotavlja;

Or. en

Predlog spremembe 866
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu držav članic; 
poudarja, da niso potrebne nikakršne 
finančne zaveze Unije;

Or. en

Predlog spremembe 867
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Danuta Maria Hübner, Czesław Adam 
Siekierski

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 85. meni, da bi graditev tesnih in 
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učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav; nadalje je trdno 
prepričan, da morajo biti vsi odhodki v 
zvezi s tem povezani z izpolnjevanjem 
določenih pogojev ob upoštevanju stopnje 
vključenosti zadevnega partnerja ter 
njegovega napredka pri izpolnjevanju 
doslej sprejetih obveznosti;

Or. en

Predlog spremembe 868
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da ima EU posebno odgovornost 
v mednarodni skupnosti za spodbujanje 
varnosti, demokracije in blaginje v 
sosednjih državah EU, kjer sta 
gospodarski razvoj in napredek na 
področju stabilnosti v neposrednem 
interesu EU; zato meni, da bi graditev 
tesnih in učinkovitih odnosov s sosednjimi 
državami morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav; je seznanjen s 



AM\865598SL.doc 7/132 PE462.732v04-00

SL

pridobljenimi izkušnjami iz preteklih težav 
sosedskih programov; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti pravila o pogojevanju in 
upravičencem odobriti sredstva pod 
posebnimi pogoji, kot so izboljšanje 
demokratičnega razvoja in dobrega 
proračunskega upravljanja, zmanjšanje 
stopnje korupcije ter sposobnost 
pregledne, učinkovite in odgovorne 
porabe podpore EU;

Or. en

Predlog spremembe 869
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, vključno s pravicami žensk, in 
velikimi pričakovanji, ki izhajajo iz njene 
moralne odgovornosti do sosednjih držav;
obenem meni, da je bolj usmerjena 
poraba sredstev vsaj tako pomembna kot 
ravni financiranja; zato poziva h krepitvi 
načela pogojnosti v programih pomoči EU 
za njeno soseščino;

Or. en

Predlog spremembe 870
Anneli Jäätteenmäki
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Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; vendar
poudarja, da je potrebna vnovična ocena 
prednostnih nalog in dodeljevanja 
sredstev, tako da se bo Unija v resnici 
lahko soočila z glavnimi izzivi, kot so 
podpora prehodu v demokracijo in 
njenemu utrjevanju, pravna država, dobro 
upravljanje in človekove pravice v njeni 
soseščini;

Or. en

Predlog spremembe 871
Reimer Böge, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Simon Busuttil v imenu skupine 
PPE

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav; vztraja zlasti, da je treba 
prilagoditi in povečati sredstva za 
evropsko sosedsko politiko glede na 
trenutne dogodke in s ciljem boljšega 
spodbujanja miru, svobode in varnosti v 
partnerskih državah in regijah;
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Predlog spremembe 872
Riikka Manner

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; zato 
poudarja, da je boljše delovanje 
evropskega sosedskega in partnerskega 
instrumenta zelo pomembno, če naj se 
zadovoljijo vse večje potrebe na mejah 
EU; poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 873
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
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utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, vključno s pravicami žensk, in 
velikimi pričakovanji, ki izhajajo iz njene 
moralne odgovornosti do sosednjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 874
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora
vzpostavljanju miru in preprečevanju 
sporov, prehodu v demokracijo in njenemu 
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 875
Carl Haglund

Predlog resolucije
Odstavek 85

Predlog resolucije Predlog spremembe

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 

85. meni, da bi graditev tesnih in 
učinkovitih odnosov s sosednjimi državami 
morala ostati prednostna naloga v 
zunanjepolitičnem programu Unije; 
poudarja, da so potrebne okrepljene 
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finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo in njenemu
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

finančne zaveze, da bi se Unija lahko 
soočila z glavnimi izzivi, ki so podpora 
prehodu v demokracijo, svobodnim in 
poštenim volitvam in ustavnemu
utrjevanju, dobro upravljanje, človekove 
pravice, in velikimi pričakovanji, ki 
izhajajo iz njene moralne odgovornosti do 
sosednjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 876
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 85 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

85 a. ugotavlja, da se EU približuje novi 
širitvi, zlasti proti zahodnemu Balkanu; 
zato meni, da je treba predpristopni 
instrument v prihodnjih letih dobro 
finančno podpreti z namenom priprave za 
prihodnje članstvo; meni, da mora 
predpristopni instrument prednost 
nameniti podpori potrebnim izboljšavam v 
državah kandidatkah, da bodo te izpolnile 
pravni red EU, in olajšati uporabo 
sredstev EU za civilno družbo, socialne 
partnerje, manjšine, nevladne 
organizacije, kulturno dediščino ter 
lokalne in regionalne organe;

Or. en

Predlog spremembe 877
Elmar Brok

Predlog resolucije
Odstavek 85 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

85b. poziva, naj naslednji večletni 
finančni okvir upošteva stroške 
prihodnjih širitev, torej pristop Hrvaške; v 
zvezi s tem poziva k realističnemu pristopu 
glede nadaljnjih krogov širitve, ki 
upošteva proračunske posledice zlasti 
zaradi zahodnega Balkana; poudarja, da 
je treba razviti alternativne modele za 
postopno približevanje, na primer 
strateška partnerstva ali okrepljeno 
članstvo v evropskem gospodarskem 
prostoru (EGP+), pri tem pa upoštevati 
sposobnost EU za vključevanje novih 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 878
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 85 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

85c. poziva k prerazporeditvi finančne 
pomoči za demokratizacijo južnih 
sosednjih držav in reviziji evropske 
sosedske politike ter poudarja, da bi 
poudarek morali nameniti gradnji 
demokracije, pravni državi, trajnostnemu 
socialnemu in gospodarskemu razvoju ter 
človekovim pravicam; meni, da politična 
osredotočenost na južno soseščino ne sme 
škoditi dolgoročnim zavezam Unije v 
vzhodni soseščini;

Or. en

Predlog spremembe 879
Anneli Jäätteenmäki
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Predlog resolucije
Odstavek 85 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

85d. meni, da morajo organizacije civilne 
družbe v tretjih državah pridobiti večjo 
pozornost in podporo v zunanji politiki 
Unije in da je za dosego tega cilja 
potrebna določena stopnja prilagodljivosti 
v proračunu in zlasti v instrumentu za 
spodbujanje demokracije in človekovih 
pravic;

Or. en

Predlog spremembe 880
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zato pozdravlja predlog 
Komisije o instrumentu za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in 
poudarja, da bi splošni cilj novega 
instrumenta moralo biti zmanjšanje 
sredstev v okviru uradne razvojne pomoči 
tem državam, ki bi se prenesla v 
spodbujanje drugih dejavnosti 
vzajemnega interesa;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 881
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 86
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Predlog resolucije Predlog spremembe

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zato pozdravlja predlog 
Komisije o instrumentu za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in 
poudarja, da bi splošni cilj novega 
instrumenta moralo biti zmanjšanje 
sredstev v okviru uradne razvojne pomoči 
tem državam, ki bi se prenesla v 
spodbujanje drugih dejavnosti 
vzajemnega interesa;

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; v zvezi s tem predlaga 
zamenjavo obstoječega instrumenta za 
sodelovanje z industrializiranimi državami
ICI z novim instrumentom politike, 
usmerjenim v dejavnosti, ki niso povezane 
z uradno razvojno pomočjo, ampak sodijo 
na področja skupnega interesa s takimi 
državami, vključno s spodbujanjem 
svetovnih javnih dobrin, na primer boja 
proti podnebnim spremembam, biotske 
raznovrstnosti in sodelovanja na 
področjih kulture in višjega 
izobraževanja;

Or. en

Predlog spremembe 882
María Muñiz De Urquiza

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zato pozdravlja predlog 
Komisije o instrumentu za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in 
poudarja, da bi splošni cilj novega 
instrumenta moralo biti zmanjšanje 
sredstev v okviru uradne razvojne pomoči 
tem državam, ki bi se prenesla v 
spodbujanje drugih dejavnosti vzajemnega 
interesa;

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zato pozdravlja predlog 
Komisije o instrumentu za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in 
poudarja, da bi splošni cilj novega 
instrumenta moralo biti zmanjšanje 
sredstev v okviru uradne razvojne pomoči 
tem državam, ki bi se prenesla v 
spodbujanje drugih dejavnosti vzajemnega 
interesa; meni, da zaradi 
medinstitucionalnega spora o pravni 
podlagi 18 latinskoameriških držav ni 
izkoristilo instrumenta za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in da bi 
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moral večletni finančni okvir predvideti 
dokončno rešitev tega problema;

Or. en

Predlog spremembe 883
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 86

Predlog resolucije Predlog spremembe

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zato pozdravlja predlog 
Komisije o instrumentu za sodelovanje z 
industrializiranimi državami ICI+ in 
poudarja, da bi splošni cilj novega 
instrumenta moralo biti zmanjšanje 
sredstev v okviru uradne razvojne pomoči 
tem državam, ki bi se prenesla v 
spodbujanje drugih dejavnosti vzajemnega 
interesa;

86. poudarja, da mora Unija hitro 
prilagoditi svojo politiko do svetovnih sil v 
vzponu in z njimi razviti nova strateška 
partnerstva; zahteva jasno opredelitev 
namena, usmeritve in rezultata takega 
partnerstva za namene naslednjega 
večletnega finančnega okvira; zato 
pozdravlja predlog Komisije o instrumentu 
za sodelovanje z industrializiranimi 
državami ICI+ in poudarja, da bi splošni 
cilj novega instrumenta moralo biti 
zmanjšanje sredstev v okviru uradne 
razvojne pomoči tem državam, ki bi se 
prenesla v spodbujanje drugih dejavnosti 
vzajemnega interesa;

Or. en

Predlog spremembe 884
Franziska Katharina Brantner, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 86 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

86 a. meni, da je glede na rast globalnih 
izzivov ter glede na globalno odgovornost 
Unije, zlasti ob trenutnih političnih 
dogodkih v arabskem svetu, nujno 
prestrukturiranje zunanjih finančnih 
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instrumentov EU; zato zagovarja prenovo 
in bolj strateško uporabo zunanjih 
instrumentov ter razvoj novih oblik 
mehanizmov sodelovanja in izvajanja s 
partnerskimi državami z namenom 
krepitve vpliva in prepoznavnosti 
zunanjega delovanja EU ter dosege 
splošnega cilja večje skladnosti in 
povezanosti zunanjega delovanja EU;

Or. en

Predlog spremembe 885
Elmar Brok

Predlog resolucije
Odstavek 86 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

86b. ponovno potrjuje zavezanost EU 
čezatlantskemu partnerstvu z ZDA in cilju 
čezatlantskega trga brez ovir; meni, da bi 
tak trg moral zagotoviti podlago za 
okrepljeno čezatlantsko partnerstvo;

Or. en

Predlog spremembe 886
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, 
da obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi držav članic; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost v 
prihodnje ne bi smel biti potreben, če 
bodo tistim, ki kršijo pakt, pravočasno 
naložene sankcije; 



AM\865598SL.doc 17/132 PE462.732v04-00

SL

treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov;

Or. en

Predlog spremembe 887
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov;

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi moral 
biti njegov poudarek namenjen odzivanju 
na krizo, vzpostavljanju miru, 
preprečevanju sporov in njihovemu 
reševanju;

Or. en

Predlog spremembe 888
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
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pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov;

pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov, ter se v večji mri osredotočiti 
na civilno zaščito in pomoč ob nesrečah;

Or. en

Predlog spremembe 889
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov;

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšemu vzpostavljanju miru in 
preprečevanju sporov, in sicer prek bolj 
odzivnih geografskih programov;

Or. en

Predlog spremembe 890
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 87

Predlog resolucije Predlog spremembe

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 

87. ponovno poudarja, da sta preprečevanje 
kriz in njihovo upravljanje glavni 
prednostni nalogi EU; zato poudarja, da je 
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treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, in 
sicer prek bolj odzivnih geografskih 
programov;

treba v zvezi s tem zagotoviti učinkovite in 
ustrezno financirane instrumente; meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost meni, da 
obstoječi instrument za stabilnost ostaja 
pomembno sredstvo za takojšnji odziv 
Unije na krizne razmere, vendar bi bilo 
treba večji poudarek nameniti 
dolgoročnejšim preventivnim ukrepom, 
vključno z vzpostavljanjem miru in 
preprečevanjem sporov, in sicer prek bolj 
odzivnih geografskih programov;

Or. en

Predlog spremembe 891
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč;

88. meni, da bi bilo treba, pri čemer ne 
smemo spregledati humanitarne pomoči, 
uvesti ustrezne kontrole, kako se sredstva 
porabljajo, preden se izplača kakršna koli 
nadaljnja pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 892
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
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pomoč; pomoč; poudarja pomen izgradnje in 
izboljšanja obstoječih evropskih 
mehanizmov na področju humanitarne 
pomoči namesto vzpostavitve novih 
mehanizmov na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 893
Sabine Lösing

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč;

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč; poudarja da, čeprav sile za zaščito 
pred nesrečami in krizami trenutno 
nimajo zadostnih sredstev ali 
infrastrukture za ustrezen in celovit odziv 
na krize ali nesreče, krize ali nesreče ne bi 
smele privesti do napotitve ali premestitve 
vojaških sil v EU ali zunaj nje; meni, da 
bi namesto tega sile za civilno zaščito 
morale dobiti potrebna sredstva za 
ustrezno opravljanje naloge zgolj v 
civilnih okvirih;

Or. en

Predlog spremembe 894
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 88. meni, da igra humanitarna pomoč 
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ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč;

ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
ugotavlja, da naravne nesreče postajajo 
pogostejše ter imajo bolj uničujoče 
posledice, medtem ko bodo spori postajali 
pogostejši zaradi boja za vire, na primer 
energijo, vodo in surovine; zato meni, da 
obstaja potreba po bistvenem povečanju 
proračuna za instrument za humanitarno 
pomoč in rezervo za nujno pomoč v 
prihodnjih letih, da bi se izognili letnim 
ad hoc zahtevam Evropske komisije po 
dodatnih sredstvih; meni, da bi ta 
proračun moral ostati neodvisen, da bi 
zagotovil nevtralnost humanitarne pomoči 
– ločeno od drugih (npr. geopolitičnih) 
preudarkov ali interesov;

Or. en

Predlog spremembe 895
Bas Eickhout, Franziska Katharina Brantner

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč;

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč; poudarja, da v odzivu na nesrečo 
ali krizo v trenutnih instrumentih 
financiranja ni dobro zasnovana faza od 
izteka prvih šestih mesecev pa do ponovne 
vzpostavitve rednih programov razvojnega 
sodelovanja, zato meni, da bi bilo treba 
ustvariti nov posebni proračun za obdobje 
po koncu humanitarne pomoči za 
rehabilitacijo in obnovo, ki bi moral biti 
usmerjen v redno razvojno sodelovanje 
(ali njegovo ponovno vzpostavitev);

Or. en



PE462.732v04-00 22/132 AM\865598SL.doc

SL

Predlog spremembe 896
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 88

Predlog resolucije Predlog spremembe

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU; 
poudarja, da je treba zagotoviti ustrezna 
proračunska sredstva za instrument za 
humanitarno pomoč in rezervo za nujno 
pomoč;

88. meni, da igra humanitarna pomoč 
ključno vlogo v zunanjih odnosih EU in 
lahko neposredno vpliva na notranje 
politike EU; poudarja, da je treba 
zagotoviti ustrezna proračunska sredstva za 
instrument za humanitarno pomoč in 
rezervo za nujno pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 897
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 88 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

88a. poudarja pomen tesnega sodelovanja 
z mednarodnimi partnerji pri ocenjevanju 
potreb z namenom zagotavljanja 
ustreznega, učinkovitega, pravičnega in 
prilagodljivega dodeljevanja pomoči;

Or. en

Predlog spremembe 898
Gabriele Zimmer, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 88 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

88b. opozarja, da je potrebna ločena 
proračunska postavka za humanitarno 
pomoč, da se tako zagotovi potrebna in 
brezpogojna neodvisnost humanitarne 
pomoči od drugih področij zunanje 
politike EU; poudarja, da je treba povečati 
sredstva za humanitarno pomoč in 
zagotoviti večjo prilagodljivost tega 
financiranja, tako da bo mogoče ustrezno 
odzivanje na vse večje število kriz in 
naravnih nesreč;

Or. de

Predlog spremembe 899
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih 
odhodkov po letu 2013, ki bo ustrezno 
upoštevala prizadevanja za konsolidacijo 
javnih financ, nove naloge in pristojnosti, 
ki jih Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev socialnega napredka, 
zaradi česar je posebno pozornost treba 
nameniti pravicam delavcev, vključno s 
plačami, ki spoštujejo dostojanstvo vseh 
delavnih ljudi;

Or. pt

Predlog spremembe 900
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Riikka Manner, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE
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Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, vključno s prihodnjimi 
stroški zaradi trenutnega pokojninskega 
sistema, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

Or. en

Predlog spremembe 901
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. meni, da so kakovostne javne uprave
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

89. meni, da je kakovostna javna uprava
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za poskuse 
uresničitve teženj, ki jih Evropa 2020, ki 
se očitno ne zaveda neuspeha lizbonskega 
programa, poveličuje z imenom strategija;
poziva Komisijo, naj predstavi jasno 
analizo načrtovanih upravnih odhodkov po 
letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki si jih 
je Unija prilastila v Lizbonski pogodbi, ter 
domnevno izboljšanje učinkovitosti, ki bo 
izhajalo iz spremenjene uporabe človeških 
virov, zlasti s prerazporeditvijo;
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Or. en

Predlog spremembe 902
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element; poziva Komisijo, 
naj predstavi jasno analizo upravnih 
odhodkov po letu 2013, ki bo ustrezno 
upoštevala prizadevanja za konsolidacijo 
javnih financ, nove naloge in pristojnosti, 
ki jih Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

Or. en

Predlog spremembe 903
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 89

Predlog resolucije Predlog spremembe

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 

89. meni, da so kakovostne javne uprave 
tako na ravni Unije kot na nacionalnih 
ravneh bistveni element za doseganje 
strateških ciljev, določenih v strategiji 
Evropa 2020; poziva Komisijo, naj 
predstavi jasno analizo upravnih odhodkov 
po letu 2013, ki bo ustrezno upoštevala 
prizadevanja za konsolidacijo javnih 
financ, nove naloge in pristojnosti, ki jih 
Uniji daje Lizbonska pogodba, ter 
izboljšanje učinkovitosti, ki bo izhajalo iz 
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optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo;

optimalne uporabe človeških virov, zlasti s 
prerazporeditvijo in novimi tehnologijami;

Or. en

Predlog spremembe 904
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 89 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89a. poudarja, da bi v tako analizo morala 
biti vključena analiza možnih sinergij in, 
kjer je to mogoče, prihrankov, med 
drugim z nadaljnjim medinstitucionalnim 
sodelovanjem, pregledom metod dela v 
vsaki instituciji ter boljšo ločitvijo nalog 
institucij in agencij, ter da bi morala 
upoštevati tudi srednje- in dolgoročne 
finančne posledice pokojninskih sistemov, 
s starostjo povezanih trendov ter 
upokojevanja, zaposlovanja in drugih 
področij zakonskih določb za zaposlene v 
institucijah EU z vidika potrebe po 
zagotavljanju dolgoročne vzdržnosti;

Or. en

Predlog spremembe 905
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 89 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89b. ugotavlja, da predstavljajo s 5,7 % 
skupne porabe upravni stroški večji delež 
porabe kot v državah članicah, zato 
pričakuje, da bo analiza Komisije prinesla 
prihranke za financiranje 
najpomembnejših prednostnih nalog; 
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poziva Evropski svet, naj Evropskemu 
parlamentu omogoči, da izbere en sam 
sedež v Bruslju, kar bo omogočilo velike 
prihranke v proračunu Parlamenta, s tem 
ko se bo končalo mesečno preseljevanje v 
Strasbourg; poziva, naj vse institucije 
zagotovijo enako velike prihranke;

Or. en

Predlog spremembe 906
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 89 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89c. opozarja na velike prihranke, ki bi jih 
lahko zagotovili z enim samim sedežem 
Evropskega parlamenta;

Or. en

Predlog spremembe 907
Guy Verhofstadt, Carl Haglund v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 89 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89d. meni, da bi vsi upravni odhodki 
morali biti zbrani v enotnem razdelku, 
povezanem z upravo, ter da ne samo, da 
skupni upravni odhodki ne bi smeli 
presegati trenutne ravni, ampak tudi, da 
bi prizadevanja pri iskanju prihrankov pri 
upravnih stroških, vključno z Evropskim 
parlamentom, morala prinesti zmanjšanje 
skupnega upravnega proračuna EU; v 
tem okviru spodbuja Svet, naj spremeni 
Pogodbo, tako da bo omogočil 
koncentracijo dela Evropskega 



PE462.732v04-00 28/132 AM\865598SL.doc

SL

parlamenta na enem samem sedežu, 
obenem pa naj tudi za vse nove evropske 
agencije, vključno z evropskimi 
nadzornimi organi, zagotovi enoten sedež, 
ukine Ekonomsko-socialni odbor ter 
temeljito prestrukturira druge dele uprave 
EU, na primer Odbor regij;

Or. en

Predlog spremembe 908
Anneli Jäätteenmäki

Predlog resolucije
Odstavek 89 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89e. meni, da bi Evropski parlament 
moral v celoti opustiti mesečna delna 
zasedanja v Strasbourgu, saj bi bilo 
približno 200 milijonov EUR letno, ki jih 
evropski davkoplačevalci morajo plačati 
za selitve Evropskega parlamenta v 
Strasbourg, mogoče bolje porabiti;

Or. fi

Predlog spremembe 909
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 89 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

89f. poziva Komisijo in Svet, naj ponovno 
preučita ravni plač in prejemkov javnih 
uslužbencev EU; meni, da so se naloge 
nacionalnih javnih uslužbencev in javnih 
uslužbencev EU močno zbližale;

Or. en



AM\865598SL.doc 29/132 PE462.732v04-00

SL

Predlog spremembe 910
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, 
da se je treba izogniti neutemeljenim 
velikim spremembam ter utrditi in 
izboljšati obstoječo strukturo;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 911
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da 
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

90. meni, da bi morala struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
omogočiti kontinuiteto načrtovanja in se 
izogniti pomanjkljivostim obstoječega 
večletnega finančnega okvira, ki ni 
uresničil prednostnih nalog politik, 
povezanih z Lizbonsko pogodbo, ter 
drugih pobud, ki zagotavljajo evropsko 
dodano vrednost ter Uniji omogočajo 
izpolnjevanje zavez in pričakovanj 
državljanov; meni, da je treba zagotoviti 
sredstva za začetek izvajanja novih 
pristojnosti iz Lizbonske pogodbe in 
odpraviti primanjkljaj zlasti v razdelku 1A 
„Konkurenčnost za rast in zaposlovanje“ 
in razdelku 4 „Zunanji odnosi“; vztraja, 
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da se je treba izogniti neutemeljenim 
velikim spremembam ter utrditi in 
izboljšati obstoječo strukturo;

Or. en

Predlog spremembe 912
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da 
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

90. meni, da bi morala struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
omogočiti kontinuiteto in prilagodljivost 
načrtovanja in se izogniti pomanjkljivostim 
obstoječega večletnega finančnega okvira; 
v zvezi s tem vztraja, da se je treba izogniti 
neutemeljenim velikim spremembam ter 
utrditi in izboljšati obstoječo strukturo;
kljub vsemu priznava, da se struktura 
večletnega finančnega okvira na koncu 
določi s samovoljno odločitvijo o 
združevanju ali razdruževanju določenih 
področij politik in programov ter da za 
oceno prispevka k dosegi ciljev pametne, 
trajnostne in vključujoče rasti iz strategije 
EU 2020 ni pomembna struktura, ampak 
vsebina programov in njihovo 
financiranje;

Or. en

Predlog spremembe 913
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 90. meni, da bi morala biti struktura 
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naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da 
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 914
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja, zagotavljati 
prilagodljivost znotraj postavk in med 
njimi in se izogniti pomanjkljivostim 
obstoječega večletnega finančnega okvira; 
poudarja, da bi bilo treba opredeliti 
politične prednostne naloge na ravni EU, 
nato pa bi bilo skladno s tem treba določiti 
proračun;

Or. en

Predlog spremembe 915
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
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realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da 
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira, hkrati pa bi morala 
povečati prepoznavnost političnih in 
proračunskih prednostnih nalog EU za 
evropske državljane; v zvezi s tem vztraja, 
da se je treba izogniti neutemeljenim 
velikim spremembam ter utrditi in 
izboljšati obstoječo strukturo;

Or. en

Predlog spremembe 916
Jürgen Klute, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 90

Predlog resolucije Predlog spremembe

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da
se je treba izogniti neutemeljenim velikim 
spremembam ter utrditi in izboljšati 
obstoječo strukturo;

90. meni, da bi morala biti struktura 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
realistična ter da bi morala omogočiti 
kontinuiteto načrtovanja in se izogniti 
pomanjkljivostim obstoječega večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem vztraja, da
so potrebne velike spremembe;

Or. en

Predlog spremembe 917
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 

črtano
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meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo 
rastjo ter jim zagotoviti politično 
prepoznavnost; zato predlaga, da se v 
enotnem razdelku združijo vse politike, 
povezane s strategijo Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 918
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost; 
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

91. meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost;

Or. pt

Predlog spremembe 919
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
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s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost;
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti določeno politično 
prepoznavnost;

Or. en

Predlog spremembe 920
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost;
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost;

Or. pl

Predlog spremembe 921
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost; 

91. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti referenca politik za naslednji 
večletni finančni okvir; poudarja, da 
kohezijska politika s svojim horizontalnim 
značajem prispeva k vsem ciljem strategije 
Evropa 2020; zato meni, da bi struktura 
morala odražati razsežnosti strategije 
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zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

Evropa 2020 v zvezi s pametno, trajnostno 
in vključujočo rastjo in ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo ter jim 
zagotoviti politično prepoznavnost; zato 
predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020 in kohezijo;

Or. en

Predlog spremembe 922
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost; 
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti glavna referenca 
politik za naslednji večletni finančni okvir; 
zato meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost; 
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 923
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato 
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
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s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim zagotoviti politično prepoznavnost; 
zato predlaga, da se v enotnem razdelku 
združijo vse politike, povezane s strategijo 
Evropa 2020;

s pametno, trajnostno in vključujočo rastjo 
ter jim v enaki meri zagotoviti politično 
prepoznavnost; zato predlaga, da se v 
enotnem razdelku združijo vse politike, 
povezane s strategijo Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 924
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 91

Predlog resolucije Predlog spremembe

91. ponovno poudarja, da bi strategija 
Evropa 2020 morala biti referenca politik 
za naslednji večletni finančni okvir; zato
meni, da bi struktura morala odražati 
razsežnosti strategije Evropa 2020 v zvezi 
s pametno, trajnostno in vključujočo 
rastjo ter jim zagotoviti politično 
prepoznavnost; zato predlaga, da se v 
enotnem razdelku združijo vse politike, 
povezane s strategijo Evropa 2020;

91. meni, da bi strategija Evropa 2020 
morala biti glavna referenca politik za 
naslednji večletni finančni okvir; obenem 
meni, da to ni vseobsegajoča strategija, ki 
pokriva vse politike Unije, zato se odloča, 
da bo predlagal novo strukturo, ki bo 
odražala skupni politični program EU in 
bo v enotnem razdelku združila vse 
notranje politike ter ohranila drugi 
razdelek za vse zunanje politike;

Or. en

Predlog spremembe 925
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje;
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moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 926
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se sedanje število, tj. pet 
razdelkov, zmanjša na tri razdelke: 
razdelek, ki zadeva vse odhodke, povezane 
s strategijo Evropa 2020, razdelek, ki 
zadeva državljanstvo in zunanje odnose, 
ter razdelek, ki obsega upravne odhodke;

Or. en

Predlog spremembe 927
Reimer Böge v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo štirje
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek o 
trajnostnem razvoju, ki obsega okoljsko, 
podnebno, prometno in energetsko
politiko; tretji podrazdelek, namenjen 
kohezijski politiki, ki odraža njeno 
horizontalno naravo in prispevek k vsem 
ciljem strategije Evropa 2020, in socialni 
politiki; in četrti podrazdelek, ki obsega 
kmetijsko in ribiško politiko;

Or. en

Predlog spremembe 928
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga razdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi razdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
razdelek, namenjen vključujoči družbi, 
vključno s podrazdelkom za kohezijsko 
politiko, ki odraža njeno horizontalno 
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obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

naravo in prispevek k vsem ciljem 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 929
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 in kohezijo 
vzpostavijo trije podrazdelki za povezane 
politike, kar bi moralo spodbujati tudi 
boljše sinergije pri njihovem usklajevanju 
in izvajanju; zato predlaga podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane z znanjem; drugi 
podrazdelek, ki obsega politike, povezane s 
trajnostnostjo in učinkovitostjo rabe virov; 
in tretji podrazdelek, namenjen kohezijski 
politiki, ki odraža njeno horizontalno 
naravo in prispevek k vsem ciljem 
strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 930
Ilda Figueiredo, Eva-Britt Svensson

Predlog resolucije
Odstavek 92
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Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 
prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije 
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem, in socialne politike; 
drugi podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane s trajnostnostjo in učinkovitostjo 
rabe virov; in tretji podrazdelek, namenjen 
kohezijski politiki, ki odraža njeno 
horizontalno naravo in prispevek k vsem 
ciljem strategije Evropa 2020;

Or. en

Predlog spremembe 931
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 92

Predlog resolucije Predlog spremembe

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo Evropa 2020 vzpostavijo trije
podrazdelki za povezane politike, kar bi 
moralo spodbujati tudi boljše sinergije pri 
njihovem usklajevanju in izvajanju; zato 
predlaga podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z znanjem; drugi podrazdelek, ki 
obsega politike, povezane s trajnostnostjo 
in učinkovitostjo rabe virov; in tretji 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki, 
ki odraža njeno horizontalno naravo in 

92. vendar se zaveda, da se morajo odhodki 
razvijati urejeno in da morajo imeti 
politike, v okviru katerih se porabi največ, 
stabilen okvir za finančno načrtovanje; zato 
predlaga, da se znotraj razdelka za 
strategijo notranje politike vzpostavijo 
štirje podrazdelki za povezane politike, kar 
bi moralo spodbujati tudi boljše sinergije 
pri njihovem usklajevanju in izvajanju; 
zato predlaga podrazdelek, ki obsega 
politike, povezane z znanjem; drugi 
podrazdelek, namenjen kohezijski politiki; 
tretji podrazdelek, ki obsega politike, 
povezane z ekonomsko trajnostnostjo in 
učinkovitostjo rabe virov; četrti 
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prispevek k vsem ciljem strategije Evropa 
2020;

podrazdelek za državljanstvo, ki bi 
podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
združil v enotni podrazdelek glede na 
prejšnje težave, ki se pojavijo, kadar je več 
majhnih programov združenih v majhnem 
podrazdelku;

Or. en

Predlog spremembe 932
Ivailo Kalfin, Ana Gomes, Kinga Göncz, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 92 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92a. meni, da nekateri veliki projekti, kjer 
finančnih potreb na začetku ni bilo 
mogoče jasno določiti, jemljejo sredstva 
manjšim uspešnim programom in s tem 
otežujejo njihovo ustrezno izvajanje; zato 
predlaga, da se v okviru razdelka 1 ustvari 
nov ločeni podrazdelek za velike projekte, 
ki presegajo 1 milijardo EUR sredstev EU, 
z namenom zagotoviti oblikovanje bolj 
predvidljivih sistemov financiranja in 
ustrezno izvajanje tako velikih in 
prepoznavnih kot tudi manjših projektov;

Or. en

Predlog spremembe 933
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 92 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92b. meni, da bi naslednji večletni 
finančni okvir moral omogočiti ločene 
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obračunske enote za velike projekte, ki so 
strateškega pomena za Unijo; meni, da bi 
moral biti v proračunu EU določen fiksni 
letni prispevek za te projekte, da bi 
zagotovili kontinuiteto njihovega 
načrtovanja in organizacijsko stabilnost; 
meni, da bi bilo v ta namen treba ustvariti 
ločeno postavko v okviru podrazdelka za 
trajnostni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 934
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 92 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

92c. poziva k namenski vezavi sredstev za 
program Galileo v ločenem podrazdelku;

Or. en

Predlog spremembe 935
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 93

Predlog resolucije Predlog spremembe

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom 
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi podrazdelki strategije Evropa 2020;

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom 
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi razdelki strategije Evropa 2020;

Or. en
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Predlog spremembe 936
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 93

Predlog resolucije Predlog spremembe

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi podrazdelki strategije Evropa 2020;

93. meni, da je z namenom izogniti se 
omenjenim pomanjkljivostim, soočiti se z 
nepričakovanimi dogodki in povečati 
učinkovitost proračunskih odhodkov 
zagotovljena višja stopnja prilagodljivosti 
znotraj podrazdelkov in razdelkov ter med 
njimi pod skupno zgornjo mejo večletnega 
finančnega okvira; meni, da bi bilo za 
okrepitev prilagodljivosti večletnega 
finančnega okvira treba preučiti možnost 
oblikovanja ločene rezerve za vse razdelke 
pod skupno rezervo večletnega 
finančnega okvira, namenjene za uporabo 
v okviru letnega proračunskega postopka 
v skladu z običajnimi pravili, ki se 
uporabljajo za ta postopek;

Or. en

Predlog spremembe 937
Giovanni La Via, Mario Mauro, Erminia Mazzoni

Predlog resolucije
Odstavek 93

Predlog resolucije Predlog spremembe

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom 
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi podrazdelki strategije Evropa 2020;

93. glede na povezani značaj strategije 
Evropa 2020 in z namenom zagotoviti 
ustrezno usklajenost proračunskih sredstev 
s postopnim razvojem strategije poziva k 
razmisleku o zagotovitvi višje stopnje
prilagodljivosti med tremi podrazdelki 
strategije Evropa 2020, ki bi morala 
ustrezati zahtevam obveznosti in 
odhodkov;

Or. it
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Predlog spremembe 938
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 93

Predlog resolucije Predlog spremembe

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom 
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi podrazdelki strategije Evropa 2020;

93. meni, da je glede na povezani značaj 
strategije Evropa 2020 in z namenom 
zagotoviti ustrezno usklajenost 
proračunskih sredstev s postopnim 
razvojem strategije bistveno, da se 
zagotovi višja stopnja prilagodljivosti med 
tremi podrazdelki strategije Evropa 2020;
poudarja, da je treba zagotoviti popolno 
preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 939
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. opozarja na težave, ki se pojavijo, če je 
več manjših programov združenih znotraj 
majhnega podrazdelka; zato predlaga, da 
se podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) iz 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
združita v enotni razdelek;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 940
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 94
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Predlog resolucije Predlog spremembe

94. opozarja na težave, ki se pojavijo, če je 
več manjših programov združenih znotraj 
majhnega podrazdelka; zato predlaga, da 
se podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) iz 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
združita v enotni razdelek;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 941
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. opozarja na težave, ki se pojavijo, če je 
več manjših programov združenih znotraj 
majhnega podrazdelka; zato predlaga, da 
se podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) iz 
večletnega finančnega okvira 2007–2013 
združita v enotni razdelek;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 942
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 94

Predlog resolucije Predlog spremembe

94. opozarja na težave, ki se pojavijo, če je 
več manjših programov združenih znotraj 
majhnega podrazdelka; zato predlaga, da se 
podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) iz 

94. opozarja na težave, ki se pojavijo, če je 
več manjših programov združenih znotraj 
majhnega podrazdelka; zato predlaga, da se 
podrazdelka 3a (državljanstvo) in 3b 
(politike svobode, varnosti in pravice) iz 
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večletnega finančnega okvira 2007–2013 
združita v enotni razdelek;

večletnega finančnega okvira 2007–2013 
vključita v razdelek za vključujočo družbo;

Or. en

Predlog spremembe 943
Alexander Alvaro, Cecilia Wikström

Predlog resolucije
Odstavek 94 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

94a. predlaga, da se podrazdelki o 
politikah svobode, varnosti in pravice ter 
politikah državljanstva ohranijo kot ločeni 
podrazdelki;

Or. en

Predlog spremembe 944
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni 
pristop ne zadostuje in bi ogrozil načelo 
kolektivne solidarnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 945
James Elles
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Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni 
pristop ne zadostuje in bi ogrozil načelo 
kolektivne solidarnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 946
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni 
pristop ne zadostuje in bi ogrozil načelo 
kolektivne solidarnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 947
Bas Eickhout, Pascal Canfin

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 95. meni, da bi bilo za izboljšanje 
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razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni pristop 
ne zadostuje in bi ogrozil načelo kolektivne 
solidarnosti;

preglednosti, prepoznavnosti in 
prilagodljivosti treba vključiti nov
„mehki“ razdelek, da se vzpostavi rezerva, 
ki bo obsegala vse instrumente 
prilagodljivosti, z dajanjem in 
najemanjem posojil povezana jamstva –
prepoznavne bodo tudi kreditne linije in 
pogojne obveznosti –, prenesene 
neporabljene rezerve in obveznosti, ter 
zagotovi povezava za možnost 
posredovanje proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013 ali 
za posebne programe za obnovo, s čimer 
se odpira način za uporabo proračuna EU 
kot proticikličnega orodja v širšem 
makroekonomskem okviru; je trdno 
prepričan, da zgolj medvladni pristop ne 
zadostuje in bi ogrozil načelo kolektivne 
solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 948
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni pristop 
ne zadostuje in bi ogrozil načelo kolektivne 
solidarnosti;

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanje proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013 nad 
zgornjimi mejami večletnega finančnega 
okvira in pod zgornjo mejo lastnih 
sredstev; je trdno prepričan, da zgolj 
medvladni pristop ne zadostuje in bi 
ogrozil načelo kolektivne solidarnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 949
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni pristop 
ne zadostuje in bi ogrozil načelo kolektivne 
solidarnosti;

95. poziva k vključitvi evropskega 
mehanizma za stabilnost v proračun EU; 
je trdno prepričan, da zgolj medvladni 
pristop ne zadostuje in bi ogrozil načelo 
kolektivne solidarnosti;

Or. en

Predlog spremembe 950
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 95

Predlog resolucije Predlog spremembe

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanja proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013; je 
trdno prepričan, da zgolj medvladni 
pristop ne zadostuje in bi ogrozil načelo 
kolektivne solidarnosti;

95. meni, da bi bilo treba vključiti nov 
razdelek za finančno upravljanje, da se 
vzpostavi povezava za morebitno 
posredovanje proračuna EU v evropski 
mehanizem za stabilnost po letu 2013;

Or. en

Predlog spremembe 951
Pascal Canfin, Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 95 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

95a. v tem okviru poziva k celovitemu 
obveščanju s strani Komisije s povzetki 
memorandumov o soglasju in pogojev 
financiranja, povezanih s podporo plačilni 
bilanci in makrofinančno pomočjo tretjim 
državam, da bi omogočili boljši pregled in 
vpogled v letno izpostavljenost proračuna 
EU sprejetim obveznostim;

Or. en

Predlog spremembe 952
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 97 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97a. poziva k oblikovanju ločenega 
razdelka 6 v naslednjem večletnem 
finančnem okviru, ki bo obsegal vse 
odhodke EU, ki – po medvladnem 
postopku – nastanejo izven proračuna 
EU; meni, da bodo te letno posredovane 
informacije zagotovile celotno sliko o 
vlaganjih, ki jih države članice sprejmejo 
na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 953
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 97 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97b. odločno poziva Komisijo, naj v 
osnutek proračuna, ko ga bo posredovala 
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proračunskemu organu EU, vključi 
podrobne informacije o prihodkovni 
strani proračuna EU; ugotavlja, da je 
skupna predstavitev prihodkovne in 
odhodkovne strani proračuna dejansko 
standardna praksa za vse nacionalne 
proračune; je trdno prepričan, da bo na ta 
način zagotovljena trajna razprava o 
sistemu financiranja Unije, hkrati pa v 
celoti priznava, da proračunski organ 
trenutno nima nobene pristojnosti za 
predlaganje sprememb tega dela 
proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 954
Reimer Böge, Frank Engel v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 97 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

97c. meni, da bi proračun EU moral jasno 
določiti – morebiti z aneksom – vse 
naložbe na vseh področjih politik EU, ki 
izhajajo iz različnih delov proračuna EU; 
obenem meni, da bi morala Komisija 
zagotoviti tudi oceno naložbenih potreb, ki 
so predvidene za celotno trajanje 
programskega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 955
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
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predlaga naslednjo strukturo: predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Trajnostni razvoj

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 2. Družba znanja
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.
1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.
1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 3. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).
2. Državljanstvo 4. Državljanstvo

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.
3. Globalna Evropa 5. Globalna Evropa

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.
4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.
5. Uprava 6. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 956
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:



AM\865598SL.doc 53/132 PE462.732v04-00

SL

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)
1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga.

1b. Trajnostni razvoj 2. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

3. Vključujoča družba
1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 3a. Ekonomska, socialna in teritorialna 

kohezija
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 3b. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje program socialne politike, 
enakost, boj proti revščini in socialni 
izključenosti, kulturno, mladinsko, 
medijsko in komunikacijsko politiko ter 
politike na področju svobode, varnosti in 
pravice, temeljne pravice in boj proti 
diskriminaciji.

3. Globalna Evropa 4. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 5. Uprava
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

6. Rezerva 
Vključuje instrument prilagodljivosti, 
rezervo za nujno pomoč, solidarnostni 
sklad, prenesene neporabljene rezerve in 
obveznosti, varnostno rezervo, z 
najemanjem in dajanjem posojil povezana 
jamstva, vključno s povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava

Or. en
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Predlog spremembe 957
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Riikka Manner v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga. 

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno politiko
ter politiko razvoja podeželja.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo in zunanji odnosi

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

2a. Svoboda, varnost in pravica

3. Globalna Evropa 2b. Kultura, mladi, komunikacije in 
državljanstvo

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

2c. Zunanje delovanje, sosedska in 
razvojna politika

4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.
5. Uprava 3. Uprava

Or. en
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Predlog spremembe 958
Lambert van Nistelrooij, Markus Pieper, Danuta Maria Hübner, Mathieu Grosch, 
Sophie Auconie, Lena Kolarska-Bobińska, Joachim Zeller, Marco Scurria, Hermann 
Winkler, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Iosif Matula

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Kohezija za rast, zaposlovanje in 
trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Naložbe v kohezijo (ekonomsko, socialno 
in teritorialno), socialne politike, okoljsko, 
podnebno, prometno in energetsko 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Varnost hrane in upravljanje 
naravnih virov

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kmetijstvo in ribištvo.

1d. Varnost hrane in upravljanje 
naravnih virov
Vključuje kmetijsko in ribiško politiko. 

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje

Vključuje povezavo z evropskim Vključuje povezavo z evropskim 
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mehanizmom za stabilnost. mehanizmom za stabilnost.
5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 959
Reimer Böge, v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Evropa 2020

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast 
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga. 

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje okoljsko, podnebno, energetsko 
in prometno politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko (ekonomsko, socialno 
in teritorialno) in socialno politiko.

1d. Varnost hrane in upravljanje 
naravnih virov
Vključuje kmetijsko in ribiško politiko. 

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.
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4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

6. Odhodki EU izven proračuna EU 

Or. en

Predlog spremembe 960
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial, v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Notranje politike

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za kohezivno rast in 
zaposlovanje

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga. 

1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.
1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1b. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

1c. Trajnostni gospodarski razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

2. Državljanstvo 1d. Državljanstvo, svoboda, varnost in 
pravica

Vključuje kulturno, mladinsko in Vključuje kulturno, mladinsko in 
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komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 2. Zunanje politike (globalna Evropa)
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.
5. Uprava 3. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 961
Ivailo Kalfin, Kinga Göncz, Ana Gomes, Zigmantas Balčytis, Victor Boştinaru

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga. 

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje okoljsko, podnebno, energetsko 
in prometno politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

1d. Veliki projekti (več kot 1 milijarda 
EUR sredstev iz proračuna EU)

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo

Vključuje kulturno, mladinsko in Vključuje kulturno, mladinsko in 
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komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 962
Jürgen Klute, Cornelia Ernst, Gabriele Zimmer, Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020) ter ekonomska, socialna in 
teritorialna kohezija

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga. 

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko.

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo in temeljne pravice
Vključuje kulturno, mladinsko in Vključuje kulturno in mladinsko politiko, 
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komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

politike civilnega dialoga, enakosti in 
nediskriminacije ter politike na področju 
svobode, varnosti in pravice

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 963
Elisabeth Schroedter

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
program socialne politike, enakost ter boj 
proti revščini in socialni izključenosti.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Ekonomska, socialna in teritorialna 
kohezija

Vključuje kohezijsko politiko
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
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Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 964
Richard Ashworth, 

Predlog resolucije
Odstavek 98

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.
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3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.
5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 965
Eva-Britt Svensson, Ilda Figueiredo, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje okoljsko, podnebno, energetsko 
in prometno politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno in mladinsko politiko, 
temeljne pravice, enakost moških in žensk 
in boj proti diskriminaciji, komunikacijsko 
politiko ter politike na področju svobode, 
varnosti in pravice.
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3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 966
Iratxe García Pérez 

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike. 

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike. 

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno in mladinsko politiko, 
enakost spolov, komunikacijsko politiko 
ter politike na področju svobode, varnosti 
in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. es
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Predlog spremembe 967
Carlo Fidanza, Luis de Grandes Pascual

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj
Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko, prometno in 
turistično politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje
Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje
Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en
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Predlog spremembe 968
Sidonia Elżbieta Jędrzejewska

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja, mladinsko politiko ter politike 
notranjega trga in socialne politike.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno in komunikacijsko 
politiko ter politike na področju svobode, 
varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. en

Predlog spremembe 969
Herbert Reul



PE462.732v04-00 66/132 AM\865598SL.doc

SL

Predlog resolucije
Odstavek 98

Predlog resolucije Predlog spremembe

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

98. zato za naslednji večletni finančni okvir 
predlaga naslednjo strukturo:

1. Pametna, trajnostna in vključujoča rast 
(Evropa 2020)

1. Trajnostna in vključujoča rast (Evropa 
2020)

1a. Znanje za rast in zaposlovanje 1a. Znanje za rast in zaposlovanje
Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja ter politike notranjega trga in 
socialne politike.

Vključuje politike na področju raziskav in 
inovacij, izobraževanja in vseživljenjskega 
učenja, politike notranjega trga in socialne 
politike ter energetska politika.

1b. Trajnostni razvoj 1b. Trajnostni razvoj

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno, energetsko in prometno 
politiko.

Vključuje kmetijsko, ribiško, okoljsko, 
podnebno in prometno politiko.

1c. Kohezija za rast in zaposlovanje 1c. Kohezija za rast in zaposlovanje

Vključuje kohezijsko politiko 
(gospodarsko, socialno in teritorialno).

Vključuje kohezijsko politiko (ekonomsko, 
socialno in teritorialno).

2. Državljanstvo 2. Državljanstvo
Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

Vključuje kulturno, mladinsko in 
komunikacijsko politiko ter politike na 
področju svobode, varnosti in pravice.

3. Globalna Evropa 3. Globalna Evropa
Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

Vključuje zunanje delovanje, sosedsko in 
razvojno politiko.

4. Finančno upravljanje 4. Finančno upravljanje

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

Vključuje povezavo z evropskim 
mehanizmom za stabilnost.

5. Uprava 5. Uprava

Or. de

Predlog spremembe 970
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 99
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Predlog resolucije Predlog spremembe

99. ponovno poudarja svoje stališče, 
vključeno v resoluciji Parlamenta z dne 
25. marca 2009 o vmesnem pregledu 
finančnega okvira 2007–2013,6 da je večja 
prilagodljivost znotraj razdelkov in med 
njimi absolutno potrebna za zmožnosti 
delovanja Unije, ne samo za soočanje z 
novimi izzivi, ampak tudi za olajšanje 
postopka sprejemanja odločitev znotraj 
institucij;

99. meni, da bi večja prilagodljivost 
znotraj razdelkov in med njimi lahko bila 
koristna za zmožnosti delovanja Unije, ne 
samo za soočanje z novimi izzivi, ampak 
tudi za olajšanje postopka sprejemanja 
odločitev znotraj institucij;

Or. en

Predlog spremembe 971
Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 99

Predlog resolucije Predlog spremembe

99. ponovno poudarja svoje stališče, 
vključeno v resoluciji Parlamenta z dne 25. 
marca 2009 o vmesnem pregledu 
finančnega okvira 2007–2013,6 da je večja 
prilagodljivost znotraj razdelkov in med 
njimi absolutno potrebna za zmožnosti
delovanja Unije, ne samo za soočanje z 
novimi izzivi, ampak tudi za olajšanje 
postopka sprejemanja odločitev znotraj 
institucij;

99. ponovno poudarja svoje stališče, 
vključeno v resoluciji Parlamenta z dne 25. 
marca 2009 o vmesnem pregledu 
finančnega okvira 2007–2013,6 da je večja 
prilagodljivost znotraj razdelkov in med 
njimi absolutno potrebna za zmožnosti 
delovanja Unije, ne samo za soočanje z 
novimi izzivi, ampak tudi za olajšanje 
postopka sprejemanja odločitev znotraj 
institucij; vendar poudarja, da je treba 
zagotoviti popolno preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 972
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 100
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Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

100. poudarja, da je, če je obdobje 
večletnega finančnega okvira daljše od 5 
let, potreben obvezni vmesni pregled, ki 
omogoča formalno analizo in oceno stanja 
delovanja večletnega finančnega okvira; 
poudarja, da bi v prihodnosti vmesni 
pregled moral postati pravno zavezujoča 
obveznost, vključena v uredbo o večletnem 
finančnem okviru, s posebnim postopkom, 
ki zagotavlja polno vključenost Parlamenta 
v njegovi vlogi zakonodajnega in 
proračunskega organa; poudarja, da bi bilo 
treba, če bi bila s pregledom ugotovljena 
neustreznost zgornjih meja za preostanek 
obdobja, zagotoviti resnično možnost za 
njihovo revizijo;

Or. en

Predlog spremembe 973
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 100

Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bila, če bi bila s pregledom 
ugotovljena neustreznost zgornjih meja za 
preostanek obdobja, načeloma na voljo
možnost za njihovo revizijo;
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Or. en

Predlog spremembe 974
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 100

Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

100. poudarja, da je potreben kvantitativen 
in ne le zgolj kvalitativen vmesni pregled, 
ki omogoča formalno analizo in oceno 
stanja delovanja večletnega finančnega 
okvira; poudarja, da bi v prihodnosti 
vmesni pregled moral postati pravno 
zavezujoča obveznost, vključena v uredbo 
o večletnem finančnem okviru, s posebnim 
postopkom, ki zagotavlja polno vključenost 
Parlamenta v njegovi vlogi zakonodajnega 
in proračunskega organa; poudarja, da bi 
bilo treba, če bi bila s pregledom 
ugotovljena neustreznost zgornjih meja za 
preostanek obdobja, zagotoviti resnično 
možnost za njihovo revizijo;

Or. en

Predlog spremembe 975
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 100

Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom in tudi dogovorjenim 
časovnim razporedom, ki zagotavlja polno 
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zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa; 
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

Or. en

Predlog spremembe 976
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 100

Predlog resolucije Predlog spremembe

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa;
poudarja, da bi bilo treba, če bi bila s 
pregledom ugotovljena neustreznost 
zgornjih meja za preostanek obdobja, 
zagotoviti resnično možnost za njihovo 
revizijo;

100. poudarja, da je potreben vmesni 
pregled, ki omogoča formalno analizo in 
oceno stanja delovanja večletnega 
finančnega okvira; poudarja, da bi v 
prihodnosti vmesni pregled moral postati 
pravno zavezujoča obveznost, vključena v 
uredbo o večletnem finančnem okviru, s 
posebnim postopkom, ki zagotavlja polno 
vključenost Parlamenta v njegovi vlogi 
zakonodajnega in proračunskega organa;

Or. en

Predlog spremembe 977
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 101
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Predlog resolucije Predlog spremembe

101. vztraja, da je stopnja prilagodljivosti, 
ki jo dejansko zagotavlja mehanizem za 
revizijo, odvisna od postopka njegovega 
izvajanja, in meni, da se sooča s splošno 
nenaklonjenostjo Sveta njegovi uporabi; 
meni, da je bistveno – če naj prilagajanje 
zgornjih meja odhodkov ostane realistična 
možnost –, da je v prihodnjih mehanizmih 
za revizijo predviden poenostavljen 
postopek za spremembe do dogovorjene 
mejne vrednosti; poleg tega poziva k 
ohranitvi možnosti zvišanja skupne 
zgornje meje večletnega finančnega okvira;

101. vztraja, da je stopnja prilagodljivosti, 
ki jo dejansko zagotavlja mehanizem za 
revizijo, odvisna od postopka njegovega 
izvajanja, in meni, da se sooča s splošno 
nenaklonjenostjo Sveta njegovi uporabi; 
meni, da je bistveno – če naj prilagajanje 
zgornjih meja odhodkov ostane realistična 
možnost –, da je v prihodnjih mehanizmih 
za revizijo predviden poenostavljen 
postopek za spremembe do dogovorjene 
mejne vrednosti; poleg tega vztraja, da je 
treba ohraniti možnost zvišanja skupne 
zgornje meje večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 978
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 102 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

102a. meni, da obstoječi sistem 
prilagodljivosti za zakonodajne akte v 
obstoječem večletnem finančnem okviru 
deluje dovolj dobro; zato poziva, naj se 
mejna vrednost prilagodljivosti 5 % nad 
ali pod zneski, določenimi s postopkom 
soodločanja, v naslednjem večletnem 
finančnem okviru ohrani;

Or. en

Predlog spremembe 979
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 103 – alinea 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

– možnost prenosa neporabljenih rezerv iz 
enega leta v drugo, prav tako v okviru 
dogovorjenih omejitev;

– možnost prenosa neporabljenih odobritev 
plačil in rezerv iz enega leta v drugo, prav 
tako v okviru dogovorjenih omejitev;

Or. en

Predlog spremembe 980
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro, Gerben-Jan Gerbrandy, 
Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 103 – pododstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

vendar vztraja, da mora te predloge 
dopolnjevati večja prilagodljivost med 
podrazdelki;

vendar vztraja, da mora te predloge 
dopolnjevati prilagodljivost med 
podrazdelki in možnost zbiranja in 
prenašanja sredstev iz enega leta v 
naslednje;

Or. en

Predlog spremembe 981
Reimer Böge, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 103 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

103a. je prepričan, da bi se neporabljene 
rezerve ali zapadla sredstva iz proračuna 
za določeno leto morala prenesti kot 
enoten znesek v proračun za naslednje 
leto ter predstavljati skupno rezervo za 
različne razdelke glede na njihove 
ocenjene potrebe; zato meni, da bi se 
denar, dodeljen v proračun EU, moral 
porabiti samo v tem okviru in se ne bi 
smel vračati državam članicam, kot se 
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trenutno dogaja;

Or. en

Predlog spremembe 982
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 105

Predlog resolucije Predlog spremembe

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo, 
Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva 
za nujno pomoč ), ki jih je mogoče začasno 
vključiti, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Solidarnostni sklad 
Evropske unije, rezerva za nujno pomoč), 
ki jih je mogoče začasno vključiti;

Or. en

Predlog spremembe 983
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 105

Predlog resolucije Predlog spremembe

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo, Solidarnostni 
sklad Evropske unije, rezerva za nujno 
pomoč ), ki jih je mogoče začasno 

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo, Solidarnostni 
sklad Evropske unije, rezerva za nujno 
pomoč), ki jih je mogoče začasno vključiti, 
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vključiti, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem večjih sredstev zanje, pa 
tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti, kot je 
varnostna rezerva; poudarja, da mora 
vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 984
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 105

Predlog resolucije Predlog spremembe

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo, 
Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva 
za nujno pomoč ), ki jih je mogoče začasno 
vključiti, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem posebnih instrumentov
(instrument prilagodljivosti, Solidarnostni 
sklad Evropske unije, rezerva za nujno 
pomoč), ki jih je mogoče začasno vključiti, 
in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 985
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 105
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Predlog resolucije Predlog spremembe

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo,
Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva 
za nujno pomoč ), ki jih je mogoče začasno 
vključiti, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Solidarnostni sklad 
Evropske unije, rezerva za nujno pomoč ), 
ki jih je mogoče začasno vključiti, in da se 
jih izboljša z nadaljnjim poenostavljanjem 
njihove uporabe in zagotavljanjem 
zadostnih sredstev zanje, pa tudi z 
možnostjo oblikovanja novih instrumentov 
v prihodnosti; poudarja, da mora 
vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

Or. en

Predlog spremembe 986
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Monika Hohlmeier

Predlog resolucije
Odstavek 105

Predlog resolucije Predlog spremembe

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Evropski sklad za 
prilagajanje na globalizacijo,
Solidarnostni sklad Evropske unije, rezerva 
za nujno pomoč ), ki jih je mogoče začasno 
vključiti, in da se jih izboljša z nadaljnjim 
poenostavljanjem njihove uporabe in 
zagotavljanjem zadostnih sredstev zanje, 
pa tudi z možnostjo oblikovanja novih 
instrumentov v prihodnosti; poudarja, da 
mora vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

105. meni, da je bistveno, da se ohrani 
obstoječi sistem mehanizmov 
prilagodljivosti (instrument 
prilagodljivosti, Solidarnostni sklad 
Evropske unije, rezerva za nujno pomoč ), 
ki jih je mogoče začasno vključiti, in da se 
jih izboljša z nadaljnjim poenostavljanjem 
njihove uporabe in zagotavljanjem 
zadostnih sredstev zanje, pa tudi z 
možnostjo oblikovanja novih instrumentov 
v prihodnosti; poudarja, da mora 
vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

Or. de
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Predlog spremembe 987
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 105 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105a. meni, da je bistveno, da se ohrani in 
izboljša instrument prilagodljivosti in 
rezerva za nujno pomoč, ki jih je mogoče 
vključiti priložnostno; poudarja, da mora 
vključevanje takih dodatnih virov 
financiranja spoštovati metodo Skupnosti;

Or. pt

Predlog spremembe 988
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 105 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105b. meni, da sta Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji in Evropski 
strukturni sklad, ki sta nepogrešljiva za 
odzivanje na socialne krize in naravne 
nesreče, dragocena zato, ker so v njiju 
sredstva na voljo zelo hitro; opozarja, da 
je glede na željo po zmanjševanju zamud 
priporočljiva vključitev teh dveh 
instrumentov v proračun, brez poseganja 
v odločanje za vsak posamezni primer in v 
parlamentarni nadzor; 

Or. pt

Predlog spremembe 989
Reimer Böge v imenu skupine PPE
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Predlog resolucije
Odstavek 105 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105c. meni, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji uspešen pri 
zagotavljanju solidarnosti in podpore EU 
delavcem, ki so izgubili delo zaradi 
negativnih učinkov globalizacije ter 
globalne finančne in gospodarske krize, 
zato bi ga bilo treba ohraniti tudi v novem 
večletnem finančnem okviru; vendar 
meni, da so postopki za izvajanje podpore 
sklada preveč zamudni in zapleteni, tako 
da pomoč EU do prizadetih delavcev 
pogosto pride leto ali več po tem, ko 
izgubijo delo; poziva Komisijo, naj 
predlaga načine, kako te postopke v 
prihodnje poenostaviti in skrajšati;

Or. en

Predlog spremembe 990
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 105 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105d. meni, da je Evropski sklad za 
prilagoditev globalizaciji uspešen pri 
zagotavljanju solidarnosti in podpore EU 
delavcem, ki so izgubili delo zaradi 
negativnih učinkov globalizacije ter 
globalne finančne in gospodarske krize; 
poudarja, da bi bilo tako podporo v novem 
večletnem finančnem okviru treba 
ohraniti in izboljšati;

Or. en
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Predlog spremembe 991
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 105 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105e. vseeno priznava, da so postopki za 
izvajanje podpore sklada preveč zamudni 
in zapleteni, tako da pomoč EU do 
prizadetih delavcev pogosto pride leto ali 
več po tem, ko izgubijo delo; meni, da je 
občutno izboljšanje tega položaja možno 
le z vključitvijo sklada v proračun EU, s 
čimer bi se izognili trenutni potrebi po 
ad-hoc uporabi sklada za vsako vlogo;

Or. en

Predlog spremembe 992
Barbara Matera

Predlog resolucije
Odstavek 105 f (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

105f. zato predlaga vključitev sklada v 
Evropski socialni sklad v obliki rezerve 
Skupnosti, ki bi jo morala upravljati 
Komisija, da bi tako bistveno skrajšali čas, 
potreben za črpanje sredstev za podporo 
delavcem; vseeno poudarja, da mora biti 
Evropski parlament pravočasno in 
dosledno ustrezno obveščen o odobritvi te 
pomoči še pred sprejemanjem sklepov o 
odobritvi vlog skladu;

Or. en

Predlog spremembe 993
Richard Ashworth, Konrad Szymański
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Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti; predlaga občutno zvišanje 
začetnega zneska za instrument 
prilagodljivosti z nadaljnjimi letnimi 
zvišanji v obdobju večletnega finančnega 
okvira ter ohranitev možnosti, da se del 
neporabljenega letnega zneska prenese do 
leta n+2;

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 994
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti; predlaga občutno zvišanje 
začetnega zneska za instrument 
prilagodljivosti z nadaljnjimi letnimi 
zvišanji v obdobju večletnega finančnega 
okvira ter ohranitev možnosti, da se del 
neporabljenega letnega zneska prenese do 
leta n+2;

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti;

Or. en

Predlog spremembe 995
Ilda Figueiredo
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Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti; predlaga občutno zvišanje 
začetnega zneska za instrument 
prilagodljivosti z nadaljnjimi letnimi 
zvišanji v obdobju večletnega finančnega 
okvira ter ohranitev možnosti, da se del 
neporabljenega letnega zneska prenese do 
leta n+2;

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti;

Or. pt

Predlog spremembe 996
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 106

Predlog resolucije Predlog spremembe

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti; predlaga občutno zvišanje 
začetnega zneska za instrument 
prilagodljivosti z nadaljnjimi letnimi 
zvišanji v obdobju večletnega finančnega 
okvira ter ohranitev možnosti, da se del 
neporabljenega letnega zneska prenese do 
leta n+2;

106. meni, da je bil instrument 
prilagodljivosti, ki je bil med mehanizmi 
prilagodljivosti izrabljen v največji meri, 
bistven za zagotavljanje dodatne 
prilagodljivosti; predlaga občutno zvišanje 
začetnega zneska za instrument 
prilagodljivosti z nadaljnjimi letnimi 
zvišanji v obdobju večletnega finančnega 
okvira ter ohranitev možnosti, da se del 
neporabljenega letnega zneska prenese do 
leta n+3;

Or. en

Predlog spremembe 997
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D



AM\865598SL.doc 81/132 PE462.732v04-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 108

Predlog resolucije Predlog spremembe

108. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala ustrezno upoštevati njegove 
posledice za programske cikluse in 
izvajanje posameznih politik na eni strani 
ter ustreznost mehanizmov prilagodljivosti 
in mehanizmov za revizijo na drugi, tako 
da se doseže pravo ravnotežje med 
stabilnostjo, srednjeročno predvidljivostjo 
in prilagodljivostjo;

108. poudarja, da je zaradi demokratične 
odgovornosti treba najti pravo ravnotežje
med stabilnostjo in trajanjem političnih 
ciklusov; opozarja, da daljše trajanje terja 
večjo prilagodljivost;

Or. en

Predlog spremembe 998
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 108

Predlog resolucije Predlog spremembe

108. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala ustrezno upoštevati njegove 
posledice za programske cikluse in 
izvajanje posameznih politik na eni strani 
ter ustreznost mehanizmov prilagodljivosti 
in mehanizmov za revizijo na drugi, tako 
da se doseže pravo ravnotežje med 
stabilnostjo, srednjeročno predvidljivostjo 
in prilagodljivostjo;

108. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala doseči pravo ravnotežje med 
stabilnostjo, srednjeročno predvidljivostjo 
in prilagodljivostjo;

Or. pt

Predlog spremembe 999
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 108



PE462.732v04-00 82/132 AM\865598SL.doc

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

108. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala ustrezno upoštevati njegove 
posledice za programske cikluse in 
izvajanje posameznih politik na eni strani 
ter ustreznost mehanizmov prilagodljivosti 
in mehanizmov za revizijo na drugi, tako 
da se doseže pravo ravnotežje med 
stabilnostjo, srednjeročno predvidljivostjo 
in prilagodljivostjo;

108. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala ustrezno upoštevati njegove 
posledice za programske cikluse in 
izvajanje posameznih politik na eni strani 
ter ustreznost mehanizmov prilagodljivosti 
in mehanizmov za revizijo na drugi, tako 
da se doseže pravo ravnotežje med 
stabilnostjo, srednjeročno predvidljivostjo 
in prilagodljivostjo; meni, da bi bilo čas 
večletnega finančnega okvira treba 
organizirati tako, da bi odgovornim v 
institucijah EU – zlasti v Evropski 
komisiji in Evropskem parlamentu –
omogočili vplivanje na proračunske 
politike v času njihovega mandata;

Or. en

Predlog spremembe 1000
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 108 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

108 a. poudarja, da je zelo težko določiti 
trajanje dolgoročnega načrta sredi 
finančne in gospodarske krize, ko ni 
nobenega jamstva, da se bo ta končala do 
leta 2014, ko se začne novo obdobje;

Or. en

Predlog spremembe 1001
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 109
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Predlog resolucije Predlog spremembe

109. opozarja, da je njegova želja trajanje 
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti; vendar poudarja, da je 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik;

109. poudarja, da bi odločitev o trajanju 
naslednjega večletnega finančnega okvira 
morala ustrezno upoštevati posledice za 
programske cikluse in izvajanje 
posameznih politik; poudarja, da je petletni 
ciklus morda prekratek za politike, za 
katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik; zato 
meni, da bi bilo treba temeljito analizirati 
možnost obdobja 5+5 z obveznim vmesnim 
pregledom;

Or. en

Predlog spremembe 1002
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 109

Predlog resolucije Predlog spremembe

109. opozarja, da je njegova želja trajanje 
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti; vendar poudarja, da je 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik;

109. opozarja, da je njegova želja trajanje 
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti in boljšega povezovanja 
nadaljnjih delovnih programov s 
proračuni; vendar poudarja, da je preprost 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik;

Or. en
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Predlog spremembe 1003
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 109

Predlog resolucije Predlog spremembe

109. opozarja, da je njegova želja trajanje 
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti; vendar poudarja, da je 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik;

109. opozarja, da je njegova želja trajanje 
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti; vendar poudarja, da je 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik; meni, 
da se ta dva elementa ne izključujeta 
nujno (da torej nekateri programi lahko 
trajajo dlje kot večletni finančni okvir);

Or. en

Predlog spremembe 1004
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 109

Predlog resolucije Predlog spremembe

109. opozarja, da je njegova želja trajanje
večletnega finančnega okvira kar najbolj 
uskladiti s trajanjem političnih ciklusov 
institucij, in sicer zavoljo demokratične 
odgovornosti; vendar poudarja, da je 
petletni ciklus morda prekratek za politike, 
za katere je potrebno dolgoročnejše 
načrtovanje (tj. kohezija, kmetijstvo, 
vseevropska omrežja) in se ne bi skladal z 
zahtevami življenjskega ciklusa 
načrtovanja in izvajanja teh politik;

109. opozarja, da je z uskladitvijo trajanja
večletnega finančnega okvira s trajanjem 
političnih ciklusov institucij, in sicer 
zavoljo demokratične odgovornosti, 
mogoče doseči določene prednosti; vendar 
poudarja, da je petletni ciklus morda 
prekratek za politike, za katere je 
priporočljivo dolgoročnejše načrtovanje (tj. 
kohezija, kmetijstvo, vseevropska 
omrežja), in da bi postopno usklajevanje v 
teh primerih lahko prineslo prednosti;

Or. pt
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Predlog spremembe 1005
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da bi desetletni ciklus lahko predvideli le, 
če bi bil s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti, 
vezan na daljše obdobje;

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; meni, da ne 
bi smeli predvideti desetletnega ciklusa, ki 
ga je predlagala Evropska komisija;

Or. en

Predlog spremembe 1006
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram in 
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da bi desetletni ciklus lahko predvideli le, 
če bi bil s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti, 
vezan na daljše obdobje;

prednostnim nalogam, kot je pokazal 
odziv proračuna EU na finančno krizo;

Or. en

Predlog spremembe 1007
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Alexander Alvaro v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da bi desetletni ciklus lahko predvideli le, 
če bi bil s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti, 
vezan na daljše obdobje;

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da bi bil desetletni ciklus tako lahko le 
dragocen predlog za zagotovitev potrebne 
velike stabilnosti in predvidljivosti 
določenim področjem politik, kot so 
strukturni skladi, skupna kmetijska 
politika in vseevropska omrežja, katerih 
izvajanje zahteva dolgoročnejše 
načrtovanje, ob ohranitvi pogoja 
zavezujoče obveznosti srednjeročnega 
pregleda;

Or. en

Predlog spremembe 1008
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 110
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Predlog resolucije Predlog spremembe

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in
temeljni pravni instrumenti določeni za 
deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da bi desetletni ciklus lahko predvideli le, 
če bi bil s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti, 
vezan na daljše obdobje;

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bi, ker bi bile, kot je predvideno v 
predlogu Komisije, tako skupne zgornje 
meje kot temeljni pravni instrumenti 
določeni za deset let, lahko povečal togost 
večletnega finančnega okvira in glede na 
sedanje stanje še bolj otežil prilagajanje 
novim razmeram; zato meni, da je
desetletni ciklus v resnici treba razlagati 
kot pristop 5+5, ki temeljne pravne 
instrumente določa za deset let, a z 
določbami o časovni omejitvi njihovi 
veljavnosti glede na revizijo po petih letih, 
in ki proračune določa za prvih pet let, za 
naslednje petletno obdobje pa podaja le 
okvirne številke, za katere bo potrebna 
potrditev in/ali sprememba po vmesnem 
pregledu večletnega finančnega okvira in 
pravnih instrumentov, kot je določeno v 
ustreznih določbah o časovni omejitvi 
veljavnosti;

Or. en

Predlog spremembe 1009
Miguel Portas

Predlog resolucije
Odstavek 110

Predlog resolucije Predlog spremembe

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 

110. ugotavlja, da bi desetletni večletni 
finančni okvir, ki ga je v pregledu 
proračuna predlagala Komisija, lahko 
zagotovil veliko stabilnost in predvidljivost 
za obdobje finančnega načrtovanja, vendar 
bo, ker bi bile skupne zgornje meje in 
temeljni pravni instrumenti določeni za 
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deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da bi desetletni ciklus lahko predvideli le, 
če bi bil s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti, 
vezan na daljše obdobje;

deset let, povečal togost večletnega 
finančnega okvira in zelo otežil 
prilagajanje novim razmeram; zato meni, 
da je desetletni ciklus mogoče predvideti
le, če bo s Svetom dosežen in v uredbo o 
večletnem finančnem okviru vključen 
dogovor o največji stopnji prilagodljivosti
in o vmesnem pregledu;

Or. en

Predlog spremembe 1010
Britta Reimers

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. meni, da je najboljša možnost nov
sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in 
vzpostavil jasno povezavo s strategijo 
Evropa 2020; vendar poudarja, da so za to 
možnost potrebne zadostne skupne 
zgornje meje ter ustrezna in s sredstvi 
dobro podprta prilagodljivost znotraj in 
izven okvira, da bi se izognili težavam, ki 
so se pojavile v obdobju 2007–2013;

111. meni, da bi nov večletni finančni 
okvir 5+5 let lahko zagotovil ustrezno in 
potrebno prilagodljivost znotraj okvira; 
vendar poudarja, da bi bilo v okviru 
določenih področij, na primer strukturnih 
skladov in kmetijstva, lahko koristno 
vzpostaviti dodatni desetletni večletni 
finančni okvir, ki bi lahko določenim 
projektom zagotovil potrebno veliko 
stabilnost in predvidljivost; meni, da bi tak 
okvir glede na običajno začetno obdobje 
teh projektov upravičencem zagotovil 
dovolj časa za izvajanje;

Or. en

Predlog spremembe 1011
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. meni, da je najboljša možnost nov 111. meni, da je najboljša možnost nov 
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sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in 
vzpostavil jasno povezavo s strategijo 
Evropa 2020; vendar poudarja, da so za to 
možnost potrebne zadostne skupne 
zgornje meje ter ustrezna in s sredstvi 
dobro podprta prilagodljivost znotraj in 
izven okvira, da bi se izognili težavam, ki 
so se pojavile v obdobju 2007–2013;

petletni večletni finančni okvir, ki 
omogoča učinkovito upravljanje EU v 
skladu z mandatoma tako Parlamenta kot 
tudi Komisije, pa tudi v skladu s strategijo 
EU2020;

Or. en

Predlog spremembe 1012
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Anne E. Jensen, Alexander Alvaro v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. meni, da je najboljša možnost nov 
sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in
vzpostavil jasno povezavo s strategijo 
Evropa 2020; vendar poudarja, da so za to 
možnost potrebne zadostne skupne 
zgornje meje ter ustrezna in s sredstvi 
dobro podprta prilagodljivost znotraj in 
izven okvira, da bi se izognili težavam, ki 
so se pojavile v obdobju 2007–2013;

111. podpira 5-letno obdobje za večletni 
finančni okvir za dosego uskladitve 
finančnega načrtovanja z mandatom 
Evropskega parlamenta in Evropske 
komisije z namenom povečanja 
demokratične odgovornosti in 
legitimnosti; vendar bi v sedanjem 
kontekstu lahko sprejel nov sedemletni 
večletni finančni okvir kot prehodno 
obdobje do priprave petletnega večletnega 
finančnega okvira od leta 2021, s čimer bi 
obenem vzpostavili jasno povezavo s 
strategijo Evropa 2020; vendar poudarja, 
da so za to možnost potrebna zadostna
finančna sredstva ter ustrezna in s sredstvi 
dobro podprta prilagodljivost znotraj in 
izven okvira, da bi se izognili težavam, ki 
so se pojavile v obdobju 2007–2013;

Or. en
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Predlog spremembe 1013
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. meni, da je najboljša možnost nov 
sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in 
vzpostavil jasno povezavo s strategijo 
Evropa 2020; vendar poudarja, da so za to 
možnost potrebne zadostne skupne zgornje 
meje ter ustrezna in s sredstvi dobro 
podprta prilagodljivost znotraj in izven 
okvira, da bi se izognili težavam, ki so se 
pojavile v obdobju 2007–2013;

111. meni, da bi sedemletni večletni 
finančni okvir do leta 2020, da bi
vzpostavili jasno povezavo s strategijo 
Evropa 2020, lahko bil sprejemljiv kot 
prehod na cikel 5+5; vendar poudarja, da 
so za vse možnosti za trajanje naslednjega 
večletnega finančnega okvira potrebne 
zadostne skupne zgornje meje ter ustrezna 
in s sredstvi dobro podprta prilagodljivost 
znotraj in izven okvira, da bi se izognili 
težavam, ki so se pojavile v obdobju 2007–
2013;

Or. en

Predlog spremembe 1014
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 111

Predlog resolucije Predlog spremembe

111. meni, da je najboljša možnost nov 
sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in vzpostavil 
jasno povezavo s strategijo Evropa 2020; 
vendar poudarja, da so za to možnost 
potrebne zadostne skupne zgornje meje ter 
ustrezna in s sredstvi dobro podprta 
prilagodljivost znotraj in izven okvira, da 
bi se izognili težavam, ki so se pojavile v 
obdobju 2007–2013;

111. meni, da je najboljša možnost nov 
sedemletni večletni finančni okvir do leta 
2020, saj bi ta lahko zagotovil večjo 
stabilnost z zagotavljanjem kontinuitete 
programov v daljšem obdobju in vzpostavil 
jasno povezavo s strategijo Evropa 2020; 
vendar poudarja, da so za to možnost 
potrebne zadostne skupne zgornje meje ter 
ustrezna in s sredstvi dobro podprta 
prilagodljivost znotraj in izven okvira, da 
bi se izognili težavam, ki so se pojavile v 
obdobju 2007–2013; sprejetje 
sedemletnega večletnega finančnega 
okvira do leta 2020 bi bilo na koncu 
odvisno tudi od tega, ali mu bo sledilo 
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petletno obdobje do leta 2025, kar bo 
omogočilo ustrezno uskladitev političnih 
ciklusov institucij;

Or. en

Predlog spremembe 1015
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 111 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

111a. je trdno prepričan, da bi petletni 
večletni finančni okvir povečal ne le 
preglednost, temveč tudi demokratično 
odgovornost večletnega finančnega 
okvira, hkrati pa bi omogočil večjo 
prilagodljivost za odzivanje na nove 
politične izzive;

Or. en

Predlog spremembe 1016
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 111 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

111b. meni, da odločitev o novem 
sedemletnem večletnem finančnem okviru 
ne bi smela preprečiti možnosti odločitve 
za petletno obdobje po letu 2020; ponovno 
poudarja svoje prepričanje, da bo 
uskladitev trajanja večletnega finančnega 
okvira s političnim mandatom Komisije in 
Evropskega parlamenta omogočila 
močnejši in učinkovitejši demokratični 
nadzor in bi zato morala ostati realistična 
možnost za prihodnost;
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Or. en

Predlog spremembe 1017
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Del V, naslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

DEL V: Usklajevanje ambicij s sredstvi: 
povezava med odhodki in reformo 
financiranja EU

Del I: Usklajevanje ambicij s sredstvi: 
povezava med odhodki in reformo 
financiranja EU

__________________
Opomba: Namen tega predloga 
spremembe je premakniti odstavke 112–
118 pred odstavek

Or. en

Predlog spremembe 1018
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Podnaslov

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zadostna proračunska sredstva Proračunska sredstva

Or. en

Predlog spremembe 1019
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 111 c (novo)



AM\865598SL.doc 93/132 PE462.732v04-00

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zadostna proračunska sredstva

111c. je nejevoljen zaradi pisma petih 
predsednikov držav in vlad,1 ki pozivajo k 
omejitvi povečevanja proračuna EU v 
naslednjem večletnem finančnem okviru; 
ponovno poudarja, da, ne glede na možne 
prihranke, proračun EU pri svoji trenutni 
ravni 1 % BNP ne more zapolniti 
finančne vrzeli, ki je posledica dodatnih 
potreb po financiranju, ki izhajajo iz 
Pogodbe ali ciljev in obveznosti EU, kot 
so: financiranje obstoječega evropskega 
mehanizma za finančno stabilizacijo in 
evropskega mehanizma za stabilnost po 
letu 2013; povečanje porabe za raziskave 
in inovacije s trenutnih 1,9 % BNP na 3 
% BNP, kot je predvideno v strategiji EU 
2020, kar pomeni povečanje v višini 
približno 130 milijard EUR letno; 
finančna prizadevanja, povezana z 
doseganjem razvojnih ciljev tisočletja, da 
bi za razvojno pomoč porabili 0,7 % BNP, 
torej približno 35 milijard EUR na leto 
dodatno k trenutni porabi v višini 0,4 % 
BNP; sredstva, potrebna za izpolnitev 
ciljev glede zmanjšanja emisij, ki jih Svet 
namerava zvišati z 20 % na 30 %; 
potrebne naložbe v energetska omrežja; 
bistveno popolno in pregledno izračunano 
financiranje velikih projektov, ki jih je 
sprejel Svet, na primer ITER, Galileo in 
evropska vesoljska politika; potrebe po 
dodatnih sredstvih, povezane s pristopom 
Hrvaške k EU; dodatna proračunska 
sredstva – ki jih še ni mogoče količinsko 
opredeliti – na področju skupne zunanje 
in varnostne politike, vključno z Evropsko 
službo za zunanje delovanje in evropsko 
sosedsko politiko; zahteva, da Svet 
zagotovi zadostna sredstva za pokritje 
prihodnjih potreb po financiranju, ter 
poudarja neizogibno odložitev ali 
prekinitev strateško pomembnih 
dolgoročnih projektov in programov EU, 
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če potrebna sredstva ne bodo 
zagotovljena;
__________________
1 Pismo, naslovljeno na predsednika 
Evropske komisije Manuela Barrosa, s 
strani predsednika vlade Združenega 
kraljestva Davida Camerona, nemške 
zvezne kanclerke Angele Merkel, 
predsednika Republike Francije Nicolasa 
Sarkozyja, predsednika nizozemske vlade 
Marka Rutteja in predsednice finske vlade 
Mari Kiviniemi z dne 17. decembra 2010
(primere, navedene v teh spremembah (tj. 
od evropskega mehanizma za finančno 
stabilizacijo do skupne zunanje in 
varnostne politike) bi bilo treba prikazati v 
obliki alinej)

Or. en

Predlog spremembe 1020
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 112

Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta 
kot realna možnost, saj bi škodila 
doseganju sprejetih ciljev Unije in bi 
lahko privedla do manj učinkovite porabe 
posameznih držav članic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1021
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 112
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Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta 
kot realna možnost, saj bi škodila 
doseganju sprejetih ciljev Unije in bi 
lahko privedla do manj učinkovite porabe 
posameznih držav članic;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1022
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Podnaslov 

Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta 
kot realna možnost, saj bi škodila 
doseganju sprejetih ciljev Unije in bi 
lahko privedla do manj učinkovite porabe 
posameznih držav članic;

112. pozdravlja pismo petih voditeljev, in 
sicer Združenega kraljestva, Francije, 
Nemčije, Nizozemske in Finske, ter se 
strinja, da odobritve za prevzem 
obveznosti v naslednjem večletnem 
finančnem okviru ne bi smele preseči 
ravni iz leta 2013, če bo stopnja rasti nižja 
od stopnje inflacije;

Or. en

Predlog spremembe 1023
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 112

Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta 
kot realna možnost, saj bi škodila 

112. je trdno prepričan, da nadaljnje 
povečevanje proračuna EU ni realna 
možnost v gospodarskem okolju, v 
katerem so vlade prisiljene h 
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doseganju sprejetih ciljev Unije in bi 
lahko privedla do manj učinkovite porabe
posameznih držav članic;

konkretnemu in bolečemu zmanjševanju 
domače porabe; meni, da poraba za velike 
ambicije Unije ne bi smela izriniti bolj 
učinkovite porabe držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 1024
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 112

Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta kot 
realna možnost, saj bi škodila doseganju 
sprejetih ciljev Unije in bi lahko privedla 
do manj učinkovite porabe posameznih 
držav članic;

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta kot 
realna možnost, saj bi škodila doseganju 
sprejetih ciljev Unije in načelu 
solidarnosti Skupnosti ter bi lahko 
privedla do manj učinkovite porabe 
posameznih držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 1025
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 112

Predlog resolucije Predlog spremembe

112. je trdno prepričan, da zamrznitev 
proračuna EU, ki jo zahtevajo nekatere 
države članice, ne bi smela biti sprejeta 
kot realna možnost, saj bi škodila 
doseganju sprejetih ciljev Unije in bi 
lahko privedla do manj učinkovite porabe 
posameznih držav članic;

112. je trdno prepričan, da bi dejanska 
zamrznitev proračuna EU zagotovila 
poudarek na dobrem finančnem 
poslovodenju v gospodarskem obdobju, ko 
so na voljo omejena sredstva; potrjuje, da 
so zato za zagotovitev dosege sprejetih 
ciljev Unije nujne velike spremembe 
prednostnih nalog porabe znotraj 
obstoječe zgornje meje večletnega 
finančnega okvira;
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Or. en

Predlog spremembe 1026
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 112 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112a. se je odločil, da bo uporabil vsa 
politična sredstva, ki so mu na voljo za 
povečanje lastnih sredstev EU;

Or. fr

Predlog spremembe 1027
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 112 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

112b. meni, da bi se trenutna velika 
prizadevanja za konsolidacijo s strani 
držav članic morala odražati tudi v 
proračunu EU;

Or. de

Predlog spremembe 1028
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
dodatnih sredstev v večletnem finančnem 
okviru po letu 2013 Unija ne bo mogla 
izpolniti obstoječih prednostnih nalog 

črtano
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politik, ki so povezane s strategijo Evropa 
2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 1029
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
dodatnih sredstev v večletnem finančnem 
okviru po letu 2013 Unija ne bo mogla 
izpolniti obstoječih prednostnih nalog 
politik, ki so povezane s strategijo Evropa 
2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

113. je prepričan, da je treba ponovno 
preučiti obstoječe financiranje EU, med 
drugim s koncentracijo sredstev v 
Kohezijskem skladu in novem skladu za 
inovacije in trajnostnost, če naj bi 
izpolnili številne nove izzive, s katerimi se 
srečuje EU;

Or. en

Predlog spremembe 1030
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
dodatnih sredstev v večletnem finančnem 
okviru po letu 2013 Unija ne bo mogla 
izpolniti obstoječih prednostnih nalog 
politik, ki so povezane s strategijo Evropa 
2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
sprememb prednostnih nalog sredstev v 
večletnem finančnem okviru po letu 2013 
Unija ne bo mogla izpolniti obstoječih 
prednostnih nalog politik, ki so povezane s 
strategijo Evropa 2020, in novih nalog iz 
Lizbonske pogodbe, kaj šele da bi se 
odzivala na nepredvidene dogodke;

Or. en
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Predlog spremembe 1031
Richard Ashworth

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
dodatnih sredstev v večletnem finančnem 
okviru po letu 2013 Unija ne bo mogla 
izpolniti obstoječih prednostnih nalog 
politik, ki so povezane s strategijo Evropa 
2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
sredstev v večletnem finančnem okviru po 
letu 2013 Unija ne bo mogla izpolniti 
obstoječih prednostnih nalog politik, ki so 
povezane s strategijo Evropa 2020, in 
novih nalog iz Lizbonske pogodbe, kaj šele 
da bi se odzivala na nepredvidene 
dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 1032
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 113

Predlog resolucije Predlog spremembe

113. ponovno poudarja, da brez zadostnih 
dodatnih sredstev v večletnem finančnem 
okviru po letu 2013 Unija ne bo mogla 
izpolniti obstoječih prednostnih nalog 
politik, ki so povezane s strategijo Evropa 
2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

113. ponovno poudarja, da brez znatnih 
prerazporeditev znotraj proračuna ali 
zadostnih dodatnih sredstev v večletnem 
finančnem okviru po letu 2013 Unija ne bo 
mogla izpolniti obstoječih prednostnih 
nalog politik, ki so povezane s strategijo 
Evropa 2020, in novih nalog iz Lizbonske 
pogodbe, kaj šele da bi se odzivala na 
nepredvidene dogodke;

Or. en

Predlog spremembe 1033
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE
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Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor 
za soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1034
Bas Eickhout, José Bové, Isabelle Durant, Helga Trüpel

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor za 
soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

114. meni, da lahko usklajeni ukrepi na 
ravni EU na številnih področjih zagotovijo 
dodano vrednost glede na individualne 
ukrepe 27 držav članic, zlasti v primerih 
velikih naložb v doseganje ciljev strategije 
EU 2020 na področju podnebnih 
sprememb ter energetske in prometne 
infrastrukture, ali naložb, povezanih z 
znanjem; poudarja, da bi, če bi se 
proračun EU gibal okrog zgornje meje za 
lastna sredstva za odobritve plačil, ki je 
trenutno v Svetu soglasno določena v 
višini 1,23 % skupnega BNP držav članic,
to že zagotovilo večji proračunski 
manevrski prostor, a še vedno ne bi 
zadostovalo za pravo orodje za evropsko 
gospodarsko upravljanje ali za pomemben 
prispevek k vlaganju v strategijo EU 2020 
na ravni EU;

Or. en
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Predlog spremembe 1035
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor
za soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, ne zagotavlja 
zadostnega proračunskega manevrskega 
prostora za soočanje s temi izzivi; 
poudarja, da predstavlja proračun EU 
ambicije EU in da vlade EU ne bi smele 
določiti omejitev odhodkov od zgoraj 
navzdol, ampak bi nasprotno velikost 
proračuna morala biti posledica sprejetih 
politik in pravilne ocene finančnih potreb, 
ki iz njih izhajajo;

Or. en

Predlog spremembe 1036
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor
za soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

114. meni, da lastna sredstva za odobritve 
plačil, ki so bila v Svetu soglasno določena 
v višini 1,23 % skupnega BNP držav 
članic, niso zadostna za soočanje s temi 
izzivi in temu ustrezno določitev zgornjih 
meja prihodnjega večletnega finančnega 
okvira;

Or. pt
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Predlog spremembe 1037
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor 
za soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega
večletnega finančnega okvira;

114. zato meni, da bi bilo večletni finančni 
okvir treba ustrezno povečati znotraj 
zgornje meje za lastna sredstva, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,29 %
skupnega BNP držav članic (1,23 % za 
odobritve plačil);

Or. en

Predlog spremembe 1038
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 114

Predlog resolucije Predlog spremembe

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
zadosten proračunski manevrski prostor za 
soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

114. meni, da zgornja meja za lastna 
sredstva za odobritve plačil, ki je bila v 
Svetu soglasno določena v višini 1,23 % 
skupnega BNP držav članic, zagotavlja 
velik proračunski manevrski prostor za 
soočanje s temi izzivi in temu ustrezno 
določitev zgornjih meja prihodnjega 
večletnega finančnega okvira;

Or. en

Predlog spremembe 1039
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 114 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

114 a. ugotavlja, da se je, medtem ko je 
obstoječa zgornja meja večletnega 
finančnega okvira nespremenjena od leta 
1993, proračun EU med letoma 1996 in 
2002 povečal za 8,2 %, medtem ko so se 
nacionalni proračuni v povprečju povečali 
za 22,9 %; poudarja, da je bilo v Mac 
Dougallovem poročilu že leta 1977 
izraženo mnenje, da bi proračun EU 
moral znašati najmanj 2-2,5 % BDP držav 
članic in da bi prvi cilj moral biti 5 do 7 
odstotkov brez socialnih transferjev in 
posledično brez prerazdelitvene funkcije 
proračuna;

Or. en

Predlog spremembe 1040
Robert Goebbels

Predlog resolucije
Odstavek 114 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

114b. vseeno meni, da je zgornja meja v 
višini 1,23 % skupnega BNP držav članic 
le prehodna omejitev in da bo, ko države 
določajo nove cilje za Unijo, sredstva EU 
treba uskladiti s skupno določenimi 
zahtevami;

Or. fr

Predlog spremembe 1041
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 114 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

114c. poziva Svet,naj, če se ne strinja s 
tem pristopom, jasno opredeli, katere od 
političnih prednostnih nalog ali projektov 
je mogoče povsem opustiti kljub njihovi 
dokazani evropski dodani vrednosti;

Or. en

Predlog spremembe 1042
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Podnaslov „Zadosten, enostavnejši in pravičnejši sistem financiranja“

Predlog resolucije Predlog spremembe

Zadosten, enostavnejši in pravičnejši 
sistem financiranja

Preglednejši in pravičnejši sistem 
financiranja

Or. en

Predlog spremembe 1043
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 
nacionalnimi prispevki, nesorazmerno 
poudarja neto razlike med prihodki on 
odhodki držav članic in tako slabi 
evropski skupni interes; poudarja, da je 
potrebna reforma prihodkov za njihovo 

črtano
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postopno ponovno uskladitev z duhom 
Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 1044
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 
nacionalnimi prispevki, nesorazmerno 
poudarja neto razlike med prihodki on 
odhodki držav članic in tako slabi 
evropski skupni interes; poudarja, da je 
potrebna reforma prihodkov za njihovo 
postopno ponovno uskladitev z duhom 
Pogodbe;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1045
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 
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nacionalnimi prispevki, nesorazmerno
poudarja neto razlike med prihodki on 
odhodki držav članic in tako slabi evropski 
skupni interes; poudarja, da je potrebna 
reforma prihodkov za njihovo postopno 
ponovno uskladitev z duhom Pogodbe;

nacionalnimi prispevki, poudarja neto 
razlike med prihodki in odhodki držav 
članic in tako nasprotuje načelu 
solidarnosti EU in slabi evropski skupni 
interes; odločno poziva k poglobljeni 
reformi sredstev EU, da bi tako
popolnoma nadomestili nacionalne 
prispevke s pravimi lastnimi sredstvi in 
posledično uskladili financiranje 
proračuna EU z duhom in zahtevami 
Pogodbe ter olajšali odpravo vseh vračil;

Or. en

Predlog spremembe 1046
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 115

Predlog resolucije Predlog spremembe

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z
nacionalnimi prispevki, nesorazmerno 
poudarja neto razlike med prihodki on 
odhodki držav članic in tako slabi evropski 
skupni interes; poudarja, da je potrebna 
reforma prihodkov za njihovo postopno
ponovno uskladitev z duhom Pogodbe;

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil s tako
imenovanimi „nacionalnimi prispevki“, 
nesorazmerno poudarja neto razlike med 
prihodki in odhodki držav članic in tako 
slabi evropski skupni interes in v veliki 
meri zanemarja evropsko dodano 
vrednost; poudarja, da je potrebna reforma 
prihodkov za njihovo ponovno uskladitev z 
duhom Pogodbe;

Or. en

Predlog spremembe 1047
Alain Lamassoure, Reimer Böge

Predlog resolucije
Odstavek 115
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Predlog resolucije Predlog spremembe

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 
nacionalnimi prispevki, nesorazmerno 
poudarja neto razlike med prihodki on 
odhodki držav članic in tako slabi evropski 
skupni interes; poudarja, da je potrebna 
reforma prihodkov za njihovo postopno 
ponovno uskladitev z duhom Pogodbe;

115. opozarja, da se v skladu z Lizbonsko 
pogodbo „brez vpliva na druge prihodke 
proračun v celoti financira iz lastnih 
sredstev“; poudarja, da način, kako se je 
sistem lastnih sredstev razvijal in prava 
lastna sredstva postopno nadomestil z 
nacionalnimi prispevki, nesorazmerno 
poudarja neto razlike med prihodki in 
odhodki držav članic in tako slabi evropski 
skupni interes; poudarja, da je potrebna 
reforma prihodkov za njihovo postopno 
ponovno uskladitev z duhom Pogodbe;
opozarja, da to stanje v praksi pomeni, da 
je velikost skupnega proračuna EU 
odvisna od finančnih razmer držav članic, 
ki so najslabše vodene ali kažejo 
najmanjše zanimanje za EU;

Or. en

Predlog spremembe 1048
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 115 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

115a. ugotavlja, da bi sistem pravih 
lastnih sredstev državljane povezal z 
evropskimi odhodki; poudarja, da bi 
uvedba evropskega davčnega sistema, ki 
bi proračunu EU zagotovil prava lastna 
sredstva in posledično tudi proračunsko 
avtonomijo, državam članicam omogočila 
sorazmerno zmanjšanje njihovih 
nacionalnih proračunov in ne bi povečala 
skupnega davčnega bremena za 
državljane in podjetja;

Or. en
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Predlog spremembe 1049
Bas Eickhout, Andrew Duff

Predlog resolucije
Odstavek 115 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

115b. zato poziva k vzpostavitvi sistema 
pravih „lastnih sredstev“ na ravni EU, ki 
bi na primer lahko vključeval, kot 
predlaga Komisija, evropski DDV, 
evropski davek na CO2 in/ali davek na 
finančne transakcije;

Or. en

Predlog spremembe 1050
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava 
obstoječih izjem in popravnih 
mehanizmov ter uvedba enega ali več 
virov pravih lastnih sredstev za Unijo 
nujni koraki na poti k temu cilju; meni, 
da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1051
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 116
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Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava 
obstoječih izjem in popravnih 
mehanizmov ter uvedba enega ali več 
virov pravih lastnih sredstev za Unijo 
nujni koraki na poti k temu cilju; meni, 
da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1052
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju;
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral 
biti neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter 
povečanje plačil s strani držav članic z 
najvišjim BNP in najvišjim dohodkom na 
prebivalca, ki spreminjajo obstoječa 
načela delitve, nujni koraki na poti k temu 
cilju;

Or. pt

Predlog spremembe 1053
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 116
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Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter 
uvedba enega ali več virov pravih lastnih 
sredstev za Unijo nujni koraki na poti k 
temu cilju; meni, da bi dolgoročni cilj 
Unije moral biti neposredno zbiranje 
lastnih sredstev, s čimer bi dosegla 
avtonomnejši in preglednejši sistem 
financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem;

Or. en

Predlog spremembe 1054
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter 
uvedba enega ali več virov pravih lastnih 
sredstev za Unijo nujni koraki na poti k 
temu cilju; meni, da bi dolgoročni cilj 
Unije moral biti neposredno zbiranje 
lastnih sredstev, s čimer bi dosegla 
avtonomnejši in preglednejši sistem 
financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem;

Or. en

Predlog spremembe 1055
Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 116
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Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju;
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral 
biti neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju;

Or. pl

Predlog spremembe 1056
Arlene McCarthy, Derek Vaughan

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter
uvedba enega ali več virov pravih lastnih 
sredstev za Unijo nujni koraki na poti k 
temu cilju; meni, da bi dolgoročni cilj 
Unije moral biti neposredno zbiranje
lastnih sredstev, s čimer bi dosegla 
avtonomnejši in preglednejši sistem 
financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši in preglednejši sistem; 
poudarja, da bi uvedba enega ali več virov 
pravih lastnih sredstev za Unijo lahko bila 
pomemben korak na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
povečanje teže pravih lastnih sredstev ob 
zmanjševanju teže vira BNP;

Or. en

Predlog spremembe 1057
Andrew Duff, Guy Verhofstadt v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 116
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Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral 
biti neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni, če naj kdaj dobi 
progresiven in stabilen proračun, ki ga 
potrebuje za zagotavljanje prispevka k 
proticikličnim ukrepom v interesu 
finančne stabilnosti in gospodarskega 
okrevanja; vztraja, da bi zadevne reforme 
morale okrepiti sposobnost proračuna 
Unije za dosego velikih ekonomij obsega 
in stroškovnih učinkovitosti s prenosom 
velikih odhodkovnih postavk – na primer 
za Evropski razvojni sklad, raziskave in 
razvoj ter energetsko in prometno 
infrastrukturo – z nacionalne ravni na 
raven EU, s čimer bi se prihranil denar 
nacionalnih proračunov; meni, da bi 
Unija morala biti sposobna neposredno 
zbirati lastna sredstva, s čimer bi dosegla 
bolj neposredno povezavo z državljanom 
kot davkoplačevalcem;

Or. en

Predlog spremembe 1058
Ramon Tremosa i Balcells

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, legitimnejši, preglednejši in 
enostavnejši sistem; poudarja, da so 
odprava obstoječih izjem in popravnih 
mehanizmov ter uvedba enega ali več virov 
pravih lastnih sredstev za Unijo nujni 
koraki na poti k temu cilju; meni, da bi 
dolgoročni cilj Unije moral biti neposredno 
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čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

zbiranje lastnih sredstev, s čimer bi dosegla 
avtonomnejši in preglednejši sistem
financiranja; meni, da bi bilo možno 
koristno orodje, če bi se del nacionalnega 
DDV neposredno prenašal v proračun EU 
in bi bil tudi na računih za državljane 
prikazan kot ločen davek;

Or. en

Predlog spremembe 1059
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši in preglednejši sistem; 
poudarja, da so odprava obstoječih izjem in 
popravnih mehanizmov ter uvedba enega 
ali več virov pravih lastnih sredstev za 
Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi cilj Unije moral biti povečanje 
teže pravih lastnih sredstev ob 
zmanjševanju teže vira BNP;

Or. en

Predlog spremembe 1060
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Sylvie Goulard, Giommaria 
Uggias, Ramon Tremosa i Balcells v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 

116. poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
pravih lastnih sredstev za Unijo nujni 
koraki na poti k preglednemu, 
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enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

pravičnemu, legitimnemu in 
učinkovitemu evropskemu proračunu; 
meni, da bi cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, 
neodvisno od nacionalnih proračunov, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 1061
Monika Hohlmeier, Markus Pieper, Albert Deß

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja; poudarja, 
da morajo o uvedbi novih virov lastnih 
sredstev odločati države članice in da to ni 
zadeva, o kateri bi lahko samostojno 
odločala Komisija; meni, da je treba 
zagotoviti, da se obremenitve tistih, ki 
plačujejo davke in dajatve, ne bodo 
neusklajeno povečale in jih tako pretirano 
obremenile, ovirale konkurenčnost in 
zmanjšale preglednost;

Or. de

Predlog spremembe 1062
Louis Michel, Charles Goerens



AM\865598SL.doc 115/132 PE462.732v04-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da mora biti dolgoročni cilj Unije
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bo dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

Or. fr

Predlog spremembe 1063
Bas Eickhout

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov, ob 
ohranitvi vira BNP za poudarjanje 
solidarnosti, ter uvedba enega ali več 
novih virov pravih lastnih sredstev za 
Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 1064
Jan Olbrycht, Sidonia Elżbieta Jędrzejewska, Czesław Adam Siekierski
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Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so ukinitev obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 1065
Reimer Böge, Alain Lamassoure, Othmar Karas v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla preprostejši, 
avtonomnejši, preglednejši in pravičnejši
sistem financiranja, ki ga javnost lahko 
lažje razume; ponavlja svoje mnenje, da 
mora sistem lastnih sredstev temeljiti na 
merilih, ki najbolje izražajo sposobnost 
držav članic za prispevke, in biti 
neodvisen od nacionalnih nakazil;

Or. en
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Predlog spremembe 1066
Giovanni La Via

Predlog resolucije
Odstavek 116

Predlog resolucije Predlog spremembe

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so odprava obstoječih 
izjem in popravnih mehanizmov ter uvedba 
enega ali več virov pravih lastnih sredstev 
za Unijo nujni koraki na poti k temu cilju; 
meni, da bi dolgoročni cilj Unije moral biti 
neposredno zbiranje lastnih sredstev, s 
čimer bi dosegla avtonomnejši in 
preglednejši sistem financiranja;

116. meni, da je glavni cilj reforme 
pravičnejši, preglednejši in enostavnejši 
sistem; poudarja, da so preseganje
obstoječih izjem in popravnih mehanizmov 
ter uvedba enega ali več virov pravih 
lastnih sredstev za Unijo nujni koraki na 
poti k temu cilju; meni, da bi dolgoročni 
cilj Unije moral biti neposredno zbiranje 
lastnih sredstev, s čimer bi dosegla 
avtonomnejši in preglednejši sistem 
financiranja;

Or. en

Predlog spremembe 1067
James Elles

Predlog resolucije
Odstavek 116 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

116a. ugotavlja, da so se v preteklem 
desetletju za več držav članic pojavile 
negativne razlike med prihodki in 
odhodki, kar vnaša dvom v pravičnost 
sistema lastnih sredstev; meni, da bi bilo 
treba uvesti stalni popravni mehanizem, 
ko se od nobene države članice ne bi smel 
zahtevati neto prispevek večji od 0,25 % 
njenega BDP;

Or. en

Predlog spremembe 1068
Angelika Niebler
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Predlog resolucije
Odstavek 116 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

116b. vendar ugotavlja, da uvedba 
katerega koli novega vira lastnih sredstev 
pomeni nevarnosti, da bi se kratkoročno 
ustvarilo neravnovesje prihodkov med 
državami članicami, kar lahko uravnovesi 
le enoten in pregleden popravni 
mehanizem, ki se uporablja za vse države 
članice;

Or. en

Predlog spremembe 1069
Ilda Figueiredo

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje 
sistema lastnih sredstev ni povezano z 
velikostjo proračuna EU ampak z 
iskanjem učinkovitejše kombinacije 
sredstev za financiranje sprejetih politik 
in ciljev EU; je prepričan, da novi sistem 
ne sme povečati davčnega bremena za 
državljane in bo zmanjšal obremenitev 
nacionalnih proračunov;

črtano

Or. pt

Predlog spremembe 1070
Cornelis de Jong

Predlog resolucije
Odstavek 117
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Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da je prestrukturiranje 
sistema lastnih sredstev povezano z 
velikostjo proračuna EU za financiranje 
sprejetih politik in ciljev EU; je prepričan, 
da novi sistem ne sme povečati davčnega 
bremena za državljane in bo zmanjšal 
obremenitev nacionalnih proračunov;

Or. en

Predlog spremembe 1071
Bas Eickhout, Helga Trüpel, Isabelle Durant

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev kot takega ni povezano z 
velikostjo proračuna EU, ampak z 
iskanjem učinkovitejše kombinacije 
sredstev za financiranje sprejetih politik in 
ciljev EU; poudarja, da uvedba novega 
sistema, če vsi drugi dejavniki ostanejo 
nespremenjeni, ne bi povečala skupnega 
davčnega bremena za državljane in 
zmanjšala obremenitve nacionalnih 
proračunov; zagovarja izkoriščanje novih 
možnih virov prihodkov, na primer davka 
na finančne transakcije, prihodkov od 
dražb v okviru sistema trgovanja z 
emisijami, deleža DDV, davkov od 
dobička pravnih oseb, na ogljik in/ali 
energetskih davkov, za povečanje naložb 
na ravni EU za dosego ciljev strategije EU 
2020 ob zmanjševanju porabe držav članic 
na teh področjih in zniževanju njihovih 
prispevkov na osnovi BNP v proračun 
EU;
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Or. en

Predlog spremembe 1072
José Bové

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev terja učinkovitejšo 
kombinacijo sredstev za financiranje 
sprejetih politik in ciljev EU; je prepričan, 
da novi sistem ne sme povečati davčnega 
bremena za državljane, temveč mora 
izkoristiti nove proračunske vire, na 
primer izvajanje evropskega davka na 
finančne transakcije, in bo zmanjšal 
obremenitev nacionalnih proračunov;

Or. en

Predlog spremembe 1073
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev terja opredelitev 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

Or. en
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Predlog spremembe 1074
Richard Ashworth, Konrad Szymański

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da nobeno prestrukturiranje 
sistema lastnih sredstev ne bi smelo biti
povezano z velikostjo proračuna EU,
ampak z iskanjem učinkovitejše 
kombinacije sredstev za financiranje 
sprejetih politik in ciljev EU; je prepričan, 
da novi sistem ne sme povečati davčnega 
bremena za državljane in bi moral 
zmanjšati obremenitev nacionalnih 
proračunov;

Or. en

Predlog spremembe 1075
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU, ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da bo novi sistem , ki je 
predlagan, povečal davčno breme za 
državljane in ne bo zmanjšal obremenitev 
nacionalnih proračunov;

Or. en

Predlog spremembe 1076
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D
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Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU, ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov; opozarja, da je treba vsako 
spremembo lastnih sredstev izvesti ob 
upoštevanju fiskalne suverenosti držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 1077
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias v imenu 
skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 117

Predlog resolucije Predlog spremembe

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane 
in bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov;

117. poudarja, da prestrukturiranje sistema 
lastnih sredstev ni povezano z velikostjo 
proračuna EU, ampak z iskanjem 
učinkovitejše kombinacije sredstev za 
financiranje sprejetih politik in ciljev EU; 
je prepričan, da novi sistem ne sme 
povečati davčnega bremena za državljane, 
da bo zmanjšal obremenitev nacionalnih 
proračunov in da bi državam članicam 
celo omogočil, da zmanjšajo ali 
prerazporedijo sredstva v njihovi javni 
porabi;

Or. en
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Predlog spremembe 1078
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 117 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

117a. je prepričan, da je nujen prehod 
nazaj v sistem pravih lastnih sredstev, kot 
predvidevajo Pogodbe; zahteva, da 
Komisija predstavi konkretne predloge v 
zvezi s tem; ugotavlja, da je treba med 
prehodom v proračun, katerega 
prihodkovno stran bodo v celoti 
sestavljala lastna sredstva, ohraniti 
zadostne nacionalne prispevke, ki bodo 
EU omogočili izpolnjevanje potrebnega 
financiranja in porabe;

Or. en

Predlog spremembe 1079
Frank Engel, Othmar Karas

Predlog resolucije
Odstavek 117 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

117b. zahteva, da se skladno s to reformo 
odpravijo vse oblike vračil, saj države ne 
prispevajo več iz lastnih virov davčnih 
prihodkov;

Or. en

Predlog spremembe 1080
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias v imenu skupine 
ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 117 c (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

117c. poudarja, da je Evropski parlament 
edini parlament, ki ima besedo na 
odhodkovni, ne pa tudi na prihodkovni 
strani; zato poudarja nujno potrebo po 
demokratični reformi sredstev EU;

Or. en

Predlog spremembe 1081
Evelyn Regner

Predlog resolucije
Odstavek 118

Predlog resolucije Predlog spremembe

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna; 
pričakuje sklepe analize učinka teh 
možnosti, ki bi morala preučiti tudi 
ustrezne mehanizme za zbiranje z 
namenom, da Komisija do 1. julija 2011 
predstavi zakonodajni predlog;

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna; 
poziva Komisijo, naj v načrtih za nov 
sistem lastnih sredstev ustrezno upošteva 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
8. marca 2011 o inovativnem financiranju 
na globalni in evropski ravni, ki zagovarja 
uvedbo davka na finančne transakcije po 
celotni Uniji; pričakuje sklepe analize 
učinka teh možnosti, ki bi morala preučiti 
tudi ustrezne mehanizme za zbiranje z 
namenom, da Komisija do 1. julija 2011 
predstavi zakonodajni predlog;

Or. de

Predlog spremembe 1082
Eider Gardiazábal Rubial, Göran Färm, Ivailo Kalfin v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 118
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Predlog resolucije Predlog spremembe

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna; 
pričakuje sklepe analize učinka teh 
možnosti, ki bi morala preučiti tudi 
ustrezne mehanizme za zbiranje z 
namenom, da Komisija do 1. julija 2011 
predstavi zakonodajni predlog;

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna 
(obdavčitev finančnega sektorja, dražbe v 
okviru sistema trgovanja z emisijami 
toplogrednih plinov, dajatev EU na zračni 
promet, DDV, energetski davek, davek od 
dobička pravnih oseb); poziva Komisijo, 
naj v študiji o izvedljivosti analizira tudi 
različne možnosti za davek EU na 
finančne transakcije in njihove posledice, 
kot je zahteval tudi Svet; pričakuje sklepe 
analize učinka teh možnosti, ki bi morala 
preučiti tudi ustrezne mehanizme za 
zbiranje z namenom, da Komisija do 1. 
julija 2011 predstavi zakonodajni predlog;

Or. en

Predlog spremembe 1083
Miguel Portas, Jürgen Klute

Predlog resolucije
Odstavek 118

Predlog resolucije Predlog spremembe

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna;
pričakuje sklepe analize učinka teh 
možnosti, ki bi morala preučiti tudi 
ustrezne mehanizme za zbiranje z 
namenom, da Komisija do 1. julija 2011
predstavi zakonodajni predlog;

118. je seznanjen z morebitnimi novimi 
lastnimi sredstvi, ki jih je predlagala 
Komisija v sporočilu o pregledu proračuna,
ki ga je treba do 1. julija 2011 spremeniti v 
zakonodajni predlog; meni, da bi EU 
morala prevzeti pobudo in na svojem 
območju uvesti davek na finančne 
transakcije, obenem pa se boriti za 
njegovo uvedbo na svetovni ravni; meni, 
da bi EU morala dati zgled tudi na 
področju pretoka kapitala v davčne oaze; 
meni, da bi sredstva, pridobljena na ta 
način, morala povečati proračun EU, 
zmanjšati prispevke iz nacionalnih 
proračunov in biti osredotočena na 
podporo programov za socialne 
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zbliževanje in programov za 
preprečevanje revščine v svetu in v 
Evropi;

Or. pt

Predlog spremembe 1084
Göran Färm, Ivailo Kalfin, Eider Gardiazábal Rubial v imenu skupine S&D

Predlog resolucije
Odstavek 118 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

118a. opozarja, da, kot je odobril Evropski 
parlament v svoji resoluciji z dne 8. marca 
2011 o inovativnem financiranju na 
globalni in evropski ravni, „bi lahko 
uvedba davka na finančne transakcije 
prispevala k reševanju izredno škodljivih 
vzorcev trgovanja na finančnih trgih, kot 
so nekatere kratkoročne in samodejne 
visokofrekvenčne transakcije, ter k 
omejitvi špekulacij“; zato opozarja, da bi 
EU morala spodbujati uvedbo davka na 
finančne transakcije na globalni ravni, če 
to ne bo uspelo, pa bi EU kot prvi korak 
morala uvesti davek na finančne 
transakcije na evropski ravni; zato meni, 
da bi davek na finančne transakcije lahko 
predstavljal velik prispevek finančnega 
sektorja h kritju stroškov krize in 
vzdržnosti javnih financ ter bi lahko delno 
prispeval tudi k financiranju proračuna 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 1085
Sylvie Goulard

Predlog resolucije
Odstavek 118 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

118b. močno nasprotuje trenutnemu 
sistemu neporabljenih odobritev plačil, ki 
držav članic ne spodbuja k učinkoviti 
porabi evropskih kreditnih točk; zato 
predlaga prenos prihodkov, ki so 
posledica neporabljenih odobritev plačil, v 
proračun Unije za naslednje leto in 
njihovo dodelitev za programe, ki 
prispevajo k strategiji za rast Unije za 
države članice, ki spoštujejo pakt za 
stabilnost in rast ali so sprejele popravne 
ukrepe;

Or. en

Predlog spremembe 1086
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Sylvie Goulard, Giommaria Uggias, Ramon Tremosa i 
Balcells v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 118 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

118c. močno nasprotuje trenutnemu 
sistemu neporabljenih odobritev plačil, ki 
držav članic ne spodbuja k učinkoviti 
porabi evropskih kreditnih točk; zato 
predlaga prenos prihodkov, ki so 
posledica neporabljenih odobritev plačil, v 
proračun Unije za naslednje leto; 

Or. en

Predlog spremembe 1087
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Giommaria Uggias v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 120
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Predlog resolucije Predlog spremembe

120. poudarja stroge zahteve v zvezi z 
večino tako v Parlamentu kot tudi v Svetu 
in opozarja, da je Pogodbo treba v celoti 
izkoristiti, kar zahteva, da Parlament, Svet 
in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe 
v celotnem postopku za sprejetje 
večletnega finančnega okvira; v zvezi s 
tem pozdravlja zavezo predsedstev Sveta7, 
da bodo postopek priprave prihodnjega 
večletnega finančnega okvira vodila v 
duhu odprtosti in konstruktivnega 
sodelovanja s Parlamentom;

120. poudarja stroge zahteve v zvezi z 
večino tako v Parlamentu kot tudi v Svetu 
in opozarja, da je Pogodbo treba v celoti 
izkoristiti, kar zahteva, da Parlament, Svet 
in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe 
v celotnem postopku za sprejetje 
večletnega finančnega okvira; v zvezi s 
tem pozdravlja zavezo predsedstev Sveta, 
da bodo zagotovila odprt in konstruktiven 
dialog ter sodelovanje s Parlamentom v 
celotnem postopku priprave prihodnjega 
večletnega finančnega okvira, ter potrjuje 
svojo pripravljenost za tesno sodelovanje s 
Svetom in Komisijo, popolnoma v skladu z 
določbami Lizbonske pogodbe, v tem 
pogajalskem procesu;

Or. en

Predlog spremembe 1088
Bas Eickhout, Helga Trüpel

Predlog resolucije
Odstavek 120

Predlog resolucije Predlog spremembe

120. poudarja stroge zahteve v zvezi z 
večino tako v Parlamentu kot tudi v Svetu 
in opozarja, da je Pogodbo treba v celoti 
izkoristiti, kar zahteva, da Parlament, Svet 
in Komisija sprejmejo vse potrebne ukrepe 
v celotnem postopku za sprejetje 
večletnega finančnega okvira; v zvezi s 
tem pozdravlja zavezo predsedstev Sveta7, 
da bodo postopek priprave prihodnjega 
večletnega finančnega okvira vodila v duhu 
odprtosti in konstruktivnega sodelovanja s 
Parlamentom;

120. poudarja stroge zahteve v zvezi z 
večino tako v Parlamentu kot tudi v Svetu 
in opozarja, da je treba v celoti izkoristiti 
določbo Pogodbe iz člena 312(5) PDEU, 
ki zahteva, da Parlament, Svet in Komisija 
sprejmejo vse potrebne ukrepe v celotnem 
postopku za sprejetje večletnega 
finančnega okvira in tako izrecno 
predvideva pogajanja med institucijami za 
sklenitev dogovora o besedilu, s katerim 
bo Parlament lahko soglašal; poudarja, 
da se z izjemo posebnih določb, ki niso 
združljive z določbami Lizbonske pogodbe, 
trenutni medinstitucionalni sporazum še 
naprej uporablja, dokler ne bo 
spremenjen, nadomeščen ali revidiran, in 
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da se, če do konca leta 2013 ne bo sprejet 
večletni finančni okvir za obdobje po letu 
2013, veljavnost zgornjih meja in drugih 
določb za leto 2013 podaljša; v zvezi s tem 
pozdravlja zavezo predsedstev Sveta[1], da 
bodo postopek priprave prihodnjega 
večletnega finančnega okvira vodila v duhu 
odprtosti in konstruktivnega sodelovanja s 
Parlamentom;
[1] Pismo predsednika vlade Yvesa 
Letermeja predsedniku Buzeku z dne 8. 
decembra 2010.

Or. en

Predlog spremembe 1089
Bastiaan Belder

Predlog resolucije
Odstavek 121

Predlog resolucije Predlog spremembe

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru; ponovno 
poudarja povezavo med reformo 
prihodkov in reformo odhodkov ter zato 
zahteva trdno zavezo Sveta, da bo v
kontekstu pogajanj o večletnem 
finančnem okviru razpravljal o predlogih 
o novih lastnih sredstvih;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 1090
Marta Andreasen

Predlog resolucije
Odstavek 121
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Predlog resolucije Predlog spremembe

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru; ponovno 
poudarja povezavo med reformo 
prihodkov in reformo odhodkov ter zato 
zahteva trdno zavezo Sveta, da bo v 
kontekstu pogajanj o večletnem 
finančnem okviru razpravljal o predlogih 
o novih lastnih sredstvih;

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru;

Or. en

Predlog spremembe 1091
Reimer Böge v imenu skupine PPE

Predlog resolucije
Odstavek 121

Predlog resolucije Predlog spremembe

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru; ponovno 
poudarja povezavo med reformo prihodkov 
in reformo odhodkov ter zato zahteva trdno 
zavezo Sveta, da bo v kontekstu pogajanj o 
večletnem finančnem okviru razpravljal o 
predlogih o novih lastnih sredstvih;

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru; opozarja, da 
k takemu sporazumu izrecno poziva člen 
312(5) PDEU, v skladu s katerim 
Evropski parlament, Svet in Komisija 
ukrenejo vse potrebno za lažje sprejetje 
večletnega finančnega okvira; ponovno 
poudarja povezavo med reformo prihodkov 
in reformo odhodkov ter zato zahteva trdno 
zavezo Sveta, da bo v kontekstu pogajanj o 
večletnem finančnem okviru razpravljal o 
predlogih o novih lastnih sredstvih;

Or. en

Predlog spremembe 1092
Robert Goebbels
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Predlog resolucije
Odstavek 121

Predlog resolucije Predlog spremembe

121. zato poziva Svet in Komisijo, naj 
spoštujeta Pogodbo in si prizadevata za 
hiter dogovor s Parlamentom o praktični 
metodi dela za proces pogajanj o 
večletnem finančnem okviru; ponovno 
poudarja povezavo med reformo prihodkov 
in reformo odhodkov ter zato zahteva trdno 
zavezo Sveta, da bo v kontekstu pogajanj o 
večletnem finančnem okviru razpravljal o 
predlogih o novih lastnih sredstvih;

121. zato vztraja, da morata Svet in
Komisija spoštovati Pogodbo in si 
prizadevati za hiter dogovor s 
Parlamentom o praktični metodi dela za 
proces pogajanj o večletnem finančnem 
okviru; ponovno poudarja povezavo med 
reformo prihodkov in reformo odhodkov 
ter zato zahteva trdno zavezo Sveta, da bo 
v kontekstu pogajanj o večletnem 
finančnem okviru razpravljal o predlogih o 
novih lastnih sredstvih;

Or. fr

Predlog spremembe 1093
Guy Verhofstadt, Carl Haglund, Gerben-Jan Gerbrandy, Giommaria Uggias, Andrew 
Duff v imenu skupine ALDE

Predlog resolucije
Odstavek 121 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121a. predlaga organizacijo 
medparlamentarne konference, ki bi 
vključevala nacionalne parlamente in 
Evropski parlament ter Komisijo in Svet, 
kjer bi sprožili obsežne razprave o 
namenu, področju uporabe in usmeritvi 
revizije večletnega finančnega okvira 
Unije in o reformi sistema prihodkov; 
poziva nacionalne parlamente, naj na to 
konferenco pošljejo poslance, ki imajo 
pristojnosti na področju porabe in 
proračunskega nadzora;
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Predlog resolucije
Odstavek 121 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

121b. zahteva vsaj, da se na ravni EU 
sproži javna razprava o takih vprašanjih z 
organizacijo konference v obliki 
konvencije o prihodnjem financiranju 
Unije, ki mora vključevati predstavnike 
treh evropskih institucij in nacionalne 
poslance;
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