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Predlog spremembe 1
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja povečanje sredstev za 
prevzem obveznosti in plačila v razdelku 4 
v primerjavi z letošnjim letom, saj je to po 
občutnem zmanjšanju nujno potrebno, 
vseeno pa ugotavlja, da je povečanje še 
vedno premajhno glede na potrebe EU; 
poudarja, da je bistvenega pomena 
zagotoviti ustrezno financiranje za 
globalne dejavnosti EU, če se želijo 
uresničiti ambiciozni cilji iz Lizbonske 
pogodbe;

1. opaža povečanje sredstev za prevzem 
obveznosti in plačila v razdelku 4 v 
primerjavi z letošnjim letom po občutnem 
zmanjšanju, ki zadeva razvojno pomoč in 
reševanje konfliktov/mediacijo, 
razoroževanje in programe za razorožitev, 
demobilizacijo in ponovno vključitev; 
poudarja, da je bistvenega pomena 
zagotoviti ustrezno financiranje za 
globalne dejavnosti EU, kot so 
izkoreninjenje revščine, trajnostni razvoj 
in razvojni cilji tisočletja, nadzor nad 
orožjem, režim o neširjenju jedrskega 
orožja in jedrska razorožitev, mirno 
reševanje konfliktov, dajanje prednosti 
uravnoteženim gospodarskim odnosom, 
pravična trgovina in pravična porazdelitev 
svetovnih virov in bogastva ter 
zagotavljanje stabilnosti in blaginje v EU 
in po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 2
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opaža zlasti, da je bilo v proračunu 
ponovno predvidenih premalo sredstev za 
mirovni proces na Bližnjem vzhodu, 
Palestino in UNRWA, ter prosi, da se 
zagotovijo zadostna sredstva;

3. opaža zlasti, da je bilo v proračunu 
ponovno predvidenih premalo sredstev za 
mirovni proces na Bližnjem vzhodu, 
Palestino in UNRWA; zaradi sedanje 
humanitarne krize, povečanega števila 
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beguncev, razmer na terenu in uničenja 
bistvene infrastrukture na območju Gaze 
poudarja, da je treba povečati sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 3
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. opaža zlasti, da je bilo v proračunu 
ponovno predvidenih premalo sredstev za 
mirovni proces na Bližnjem vzhodu, 
Palestino in UNRWA, ter prosi, da se 
zagotovijo zadostna sredstva;

3. opaža zlasti, da je bilo v proračunu 
ponovno predvidenih premalo sredstev za 
mirovni proces na Bližnjem vzhodu, 
Palestino in UNRWA, ter prosi, da se 
zagotovijo zadostna sredstva, zlasti zaradi 
sedanjega poslabšanja humanitarne krize;

Or. en

Predlog spremembe 4
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. izpostavlja zaskrbljujoče razmere, 
povezane odobritvami plačil v razdelku 4, 
ki utegnejo biti premajhne za potrebe na 
terenu, čeprav Komisija predvideva 
občutno povečanje sredstev v primerjavi s 
tekočim letom;

4. izpostavlja zaskrbljujoče razmere, 
povezane odobritvami plačil v razdelku 4, 
ki utegnejo biti premajhne za potrebe na 
terenu, čeprav Komisija predvideva 
občutno povečanje sredstev v primerjavi s 
tekočim letom; vendar se z odobravanjem 
seznanja s sklepom za poenotenje 
obveznosti in plačil za instrument za 
humanitarno pomoč;

Or. en
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Predlog spremembe 5
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža 
drastično zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, ki že v tekočem letu trpi zaradi 
pomanjkanja sredstev za plačila, nova 
zmanjšanja sredstev pa lahko položaj tega 
instrumenta samo poslabšajo;

5. opaža zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, s katerimi se financirajo odhodki, 
povezani s SVOP, kot so vojaške oziroma 
civilno-vojaške misije (urjenja); zato 
podpira drastična zmanjšanja oziroma 
celo prekinitev odhodkov, povezanih s 
SVOP, znotraj ali izven okvira 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru; poudarja pomen ohranjanja 
obveznosti za glavne finančne 
instrumente EU za zunanjo politiko, kot 
sta razvojna in humanitarna pomoč;

Or. en

Predlog spremembe 6
Reinhard Bütikofer

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža 
drastično zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, ki že v tekočem letu trpi zaradi 
pomanjkanja sredstev za plačila, nova 
zmanjšanja sredstev pa lahko položaj tega 
instrumenta samo poslabšajo;

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža 
drastično zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, ki trpi zaradi znatnega pomanjkanja 
sredstev za plačila, ki že omejujejo 
sposobnost EU za odzivanje na nujne 
krize v tekočem letu; ugotavlja, da se te 
razmere z novimi zmanjšanji sredstev
lahko samo poslabšajo;

Or. en
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Predlog spremembe 7
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža 
drastično zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, ki že v tekočem letu trpi zaradi 
pomanjkanja sredstev za plačila, nova 
zmanjšanja sredstev pa lahko položaj tega 
instrumenta samo poslabšajo;

5. s posebno zaskrbljenostjo opaža 
drastično zmanjšanje sredstev za plačila za 
instrument za prispevanje k stabilnosti in 
miru, ki že v tekočem letu trpi zaradi 
pomanjkanja sredstev za plačila, nova 
zmanjšanja sredstev pa lahko položaj tega 
instrumenta samo poslabšajo; poudarja, da 
je instrument za prispevanje k stabilnosti 
in miru bistveno orodje EU za dejavnosti 
kriznega upravljanja in reševanja 
konfliktov, na primer v Ukrajini;

Or. en

Predlog spremembe 8
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zavrača znatna zmanjšanja v postavki
4, ki jih je predlagal Svet, saj bi to samo 
poslabšalo že tako kritične razmere, zlasti 
glede plačil; močno nasprotuje vsaki 
morebitni povezavi med pogajanji o 
proračunu za leto 2015 in pogajanji o 
predlogu spremembe proračuna št. 3;

Or. en

Predlog spremembe 9
Philippe Juvin
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja, da je treba službi Komisije 
za instrumente zunanje politike zagotoviti 
primerna sredstva, da se izpelje izvajanje 
instrumenta za prispevanje k stabilnosti in 
miru, operacije SZVP, instrument 
partnerstva in misije za opazovanje volitev 
v okviru evropskega instrumenta za 
demokracijo in človekove pravice.

Or. en

Predlog spremembe 10
Sabine Lösing

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je pomembno ESZD 
zagotoviti dovolj sredstev za odprtje 
delegacije EU v Iranu v skladu z 
resolucijo Evropskega parlamenta z dne 
3. aprila 2014 o strategiji EU do Irana.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 11
Cristian Dan Preda
v imenu skupine PPE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poudarja, da je pomembno ESZD 
zagotoviti dovolj sredstev za odprtje 
delegacije EU v Iranu v skladu z resolucijo 

6. poudarja, da je pomembno ESZD 
zagotoviti dovolj sredstev, da se v primeru 
uspešno zaključenih pogajanj pripravi na 
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Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 
2014 o strategiji EU do Irana.

morebitno odprtje delegacije EU v Iranu v 
skladu z resolucijo Evropskega parlamenta 
z dne 3. aprila 2014 o strategiji EU do 
Irana.

Or. en

Predlog spremembe 12
Philippe Juvin

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. je seznanjen z nedavnim posebnim 
poročilom Evropskega računskega 
sodišča o ustanovitvi ESZD, ki je bilo 
objavljeno 30. junija 2014, in priporočil 
za okrepitev dodane vrednosti in 
učinkovitosti ESZD, kot je delo s Komisijo 
za ublažitev vpliva rigidnosti njenih 
finančnih uredb in uredb o zaposlenih 
glede učinkovitosti delegacij EU, da se več 
sredstev nameni političnim nalogam.

Or. en

Predlog spremembe 13
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja pomen prenosa proračunske 
vrstice za posebne predstavnike EU v 
proračun za ESZD, da se podpre njihovo 
boljše vključevanje v ESZD v skladu s 
predlogom visoke 
predstavnice/podpredsednice v pregledu 
ESZD, priporočilom Parlamenta z dne 
13. junija 2013 in posebnim poročilom 
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Evropskega računskega sodišča 
št. 11/2014;

Or. en

Predlog spremembe 14
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja sedanja prizadevanja 
ESZD za posodobitev sistemov IT in 
okrepitev zmogljivosti na področju 
informacijske varnosti; je še vedno 
zaskrbljen zaradi nesorazmernega števila 
visokih položajev v službi.

Or. en

Predlog spremembe 15
Zigmantas Balčytis

Osnutek mnenja
Odstavek 6 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6c. poziva Komisijo, naj po zgledu ESZD 
pripravi letno posodobljene podatke o 
številu osebja Komisije v delegacijah, tako 
notranje kot zunanje, predstavljeno po 
državi in generalnih direktoratih in z 
navedbo proračunske vrstice, iz katere se 
financira, da se proračunskim organom 
omogoči boljšo oceno globalnih 
dejavnosti Komisije;

Or. en


