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Predlog spremembe 1
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker so v letnem pregledu rasti, ki ga je 
28. novembra 2014 predstavila Komisija,
določeni trije glavni stebri za leto 2015 –
usklajeno spodbujanje zasebnih naložb, 
okrepljena zavezanost strukturnim 
reformam in sprejemanje ukrepov za 
fiskalno odgovornost, – ter prvič 
poudarjeno dejstvo, da je za uresničevanje 
teh stebrov potreben prispevek iz 
evropskega proračuna;

A. ker letni pregled rasti, ki ga je 
28. novembra 2014 predstavila Komisija,
kaže na nadaljevanje v smeri, ki je bila do 
sedaj pogubna, kjer so kot prednostne 
naloge navedene fiskalna konsolidacija, 
potreba po strukturnih reformah ter 
privabljanje zasebnega kapitala;

Or. it

Predlog spremembe 2
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker je zaradi sprejetja uredbe o 
ustanovitvi Evropskega sklada za strateške 
naložbe, začetka operativnih programov, 
povezanih s Kohezijskim skladom, prenosa 
odobritev za prevzem obveznosti iz 
obdobja 2007 – 2013, ki leta 2014 niso bile 
porabljene, v leto 2015, 2016 in 2017, ter 
zaradi povečanja vnaprejšnjega 
financiranja evropske pobude za mlade, je 
zadnje polletje obrodilo veliko 
proračunskih rezultatov, s čimer so bili 
uresničeni cilji, začrtani v letnem 
pregledu rasti;

B. ker je zaradi sprejetja uredbe o
ustanovitvi Evropskega sklada za strateške 
naložbe, začetka operativnih programov, 
povezanih s Kohezijskim skladom, prenosa 
odobritev za prevzem obveznosti iz 
obdobja 2007 – 2013, ki leta 2014 niso bile 
porabljene, v leto 2015, 2016 in 2017, ter 
zaradi povečanja vnaprejšnjega 
financiranja evropske pobude za mlade v 
zadnjem polletju prišlo do veliko 
proračunskih sprememb, ki imajo lahko v 
prihodnjih mesecih tudi negativne 
posledice;

Or. it



PE567.637v01-00 4/19 AM\1072257SL.doc

SL

Predlog spremembe 3
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je evropski proračun tako dokazal 
svojo dodano vrednost kot tudi omejitve 
evropskega političnega delovanja, ki jih 
predstavlja proračun s premalo dejanskimi 
lastnimi sredstvi, saj znaša še vedno manj 
kot 1 % BDP in je omejen s sedemletnim 
okvirom;

C. ker je evropski proračun tako dokazal 
svojo dodano vrednost kot tudi omejitve 
evropskega političnega delovanja, ki jih 
predstavlja proračun s premalo dejanskimi 
lastnimi sredstvi, saj znaša še vedno manj 
kot 1 % BDP in je omejen s sedemletnim 
okvirom, in ker je ta proračun odločno 
prenizek za kritje vseh obveznosti Unije v 
zvezi s kmetijskimi krizami, migracijo, 
podporo raziskavam, gospodarskim 
razvojem ter izboljšanjem delovanja 
Evrope na socialnem področju;

Or. fr

Predlog spremembe 4
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je evropski proračun tako dokazal 
svojo dodano vrednost kot tudi omejitve 
evropskega političnega delovanja, ki jih 
predstavlja proračun s premalo 
dejanskimi lastnimi sredstvi, saj znaša še 
vedno manj kot 1 % BDP in je omejen s 
sedemletnim okvirom;

C. ker bi moral evropski proračun imeti 
pravo dodano vrednost, z osredotočenjem 
na prednostne naloge in dejavnosti, ki bi 
bile resnično učinkovite na evropski 
ravni, ob popolnem spoštovanju načela 
subsidiarnosti;

Or. it

Predlog spremembe 5
Richard Ashworth
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Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker je evropski proračun tako dokazal 
svojo dodano vrednost kot tudi omejitve 
evropskega političnega delovanja, ki jih 
predstavlja proračun s premalo 
dejanskimi lastnimi sredstvi, saj znaša še 
vedno manj kot 1 % BDP in je omejen s 
sedemletnim okvirom;

C. ker so ti ukrepi pokazali, kakšna je
lahko dodana vrednost proračuna EU, 
kljub temu pa je treba poudariti vodilno 
vlogo ukrepanja držav članic pri izvajanju 
teh ukrepov;

Or. en

Predlog spremembe 6
Isabelle Thomas

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C a. ker je stališče Sveta o proračunu za 
leto 2016, ki za 563,6 milijona EUR 
zmanjšuje obveznosti in za 1,4 milijarde 
EUR plačila ter tako ponovno podcenjuje 
dejanske potrebe po plačilih EU, v 
nasprotju z načrtom za potrditev 
neplačanih računov, ki ga je predlagala 
Evropska komisija;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 

črtano
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monetarne unije, vendar obžaluje zamik 
pri načrtovanem časovnem razporedu in 
resnost grške krize

Or. en

Predlog spremembe 8
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije, vendar obžaluje zamik pri 
načrtovanem časovnem razporedu in 
resnost grške krize

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije, vendar obžaluje zamik pri 
načrtovanem časovnem razporedu in 
resnost grške krize prav tako pozdravlja 
poročilo BERES o pregledu okvira 
gospodarskega upravljanja, ki ga je 
odobril Parlament;

Or. fr

Predlog spremembe 9
Daniele Viotti

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije, vendar obžaluje zamik pri 
načrtovanem časovnem razporedu in 
resnost grške krize

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije, vendar obžaluje, da je 
časovni razpored izvajanja prepočasen in 
neustrezen glede na zahteve po reformah 
zaradi grške krize;

Or. en
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Predlog spremembe 10
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. pozdravlja predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije, vendar obžaluje zamik 
pri načrtovanem časovnem razporedu in 
resnost grške krize

1. meni, da gre predstavitev poročila petih 
predsednikov z naslovom Dokončno 
oblikovanje evropske ekonomske in 
monetarne unije v obratno smer od tiste, ki 
bi bila nujno potrebna in ki bi morala 
državam članicam omogočati večjo 
svobodo ukrepanja, boriti se proti 
nesorazmernostim, ki so nastale zaradi 
skupne valute, in proti absurdnim 
fiskalnim pravilom, ki preprečujejo 
gospodarsko okrevanje in izhod iz krize;

Or. it

Predlog spremembe 11
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ugotavlja, da je letni cikel 
usklajevanja ekonomske in proračunske 
politike povezan s pristojnostjo Odbora za 
proračun za spremljanje izvrševanja 
proračuna EU; meni, da je evropski 
semester dodatno sredstvo za povečanje 
proračunske discipline pri porabi sredstev 
EU;

Or. en

Predlog spremembe 12
Marco Valli, Marco Zanni
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Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. pozdravlja ukrepe, ki so bili sprejeti za 
poenostavitev in okrepitev evropskega 
semestra: večja osredotočenost na 
prednostne naloge, manj dokumentov in 
več časa za razpravo o njih, večja 
politična razsežnost in boljše sodelovanje 
nacionalnih organov;

2. meni, da so spremembe evropskega 
semestra pozitivne, vendar še zdaleč ne 
omogočajo uporabnosti in trajnosti tega 
instrumenta, saj temeljijo na evropskem 
gospodarskem upravljanju, ki ga je treba 
absolutno ponovno pregledati;

Or. it

Predlog spremembe 13
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja predloge za okrepitev 
parlamentarnega nadzora, predvsem 
predlog za prilagoditev struktur 
Evropskega parlamenta posebnostim 
enotne valute;

3. pozdravlja predloge za okrepitev 
parlamentarnega nadzora, predvsem 
predlog za prilagoditev struktur 
Evropskega parlamenta posebnostim 
enotne valute, nujne potrebne za 
vzpostavitev pristne ekonomske in 
monetarne unije;

Or. fr

Predlog spremembe 14
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja predloge za okrepitev 
parlamentarnega nadzora, predvsem 
predlog za prilagoditev struktur 
Evropskega parlamenta posebnostim 

3. v vsakem primeru pozdravlja predloge 
za okrepitev parlamentarnega nadzora, saj 
je edini organ Unije, ki je zakonito 
izvoljen in demokratični predstavnik 
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enotne valute; evropskih državljanov;

Or. it

Predlog spremembe 15
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. pozdravlja predloge za okrepitev
parlamentarnega nadzora, predvsem 
predlog za prilagoditev struktur
Evropskega parlamenta posebnostim 
enotne valute;

3. je seznanjen s predlogom za okrepitev
nadzorne vloge Evropskega parlamenta
pred objavo letnega pregleda rasti in 
nacionalnih parlamentov bolj na splošno, 
kar zadeva evropski semester;

Or. en

Predlog spremembe 16
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da se Komisija zaveda 
nadvse pomembne vloge nacionalnih in 
regionalnih organov pri spodbujanju 
nujnih strukturnih reform, izvajanju 
odgovorne fiskalne politike in krepitvi 
naložb v podporo ustvarjanju delovnih 
mest in rasti;

Or. en

Predlog spremembe 17
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 4
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja poziv, da se medvladne 
instrumente, kot sta Pogodba o stabilnosti, 
usklajevanju in upravljanju ter evropski 
mehanizem za stabilnost, vključi v 
primarno zakonodajo EU, s čimer bi 
odpravili primanjkljaj demokratične 
legitimnosti;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 18
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja poziv, da se medvladne 
instrumente, kot sta Pogodba o stabilnosti, 
usklajevanju in upravljanju ter evropski 
mehanizem za stabilnost, vključi v
primarno zakonodajo EU, s čimer bi 
odpravili primanjkljaj demokratične 
legitimnosti;

4. meni, da sta Pogodba o stabilnosti, 
usklajevanju in upravljanju ter evropski 
mehanizem za stabilnost (Fiscal Compact) 
nelegitimna, saj očitno kršita primarno
zakonodajo Unije; poudarja, da bi bilo 
treba za sprejem slednjega upoštevati 
standardni postopek za spremembo 
Pogodb (člen 48 PEU), ter zavrača vse 
ukrepe, katerih namen je, da se umetno 
obide ta edina razpoložljiva možnost;

Or. it

Predlog spremembe 19
Ivan Štefanec

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba izvajati vsa 
veljavna pravila Pakta za stabilnost in 
rast, da bi dosegli stabilnost javnih 
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financ; poudarja, da je mogoče v primeru, 
da se ta pravila ne spoštujejo, naložiti 
finančne kazni;

Or. en

Predlog spremembe 20
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo 
za euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice; 
poudarja, da objava bele knjige na to 
temo, ki je predvidena za pomlad 2017, 
sovpada z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje 
ali instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 –
2020; ponovno poudarja pomen 
vzpostavitve novega sistema virov lastnih 
sredstev, ki bi pripomogel k dejanski 
reformi financiranja Unije brez povečanja 
davčne obremenitve za državljane;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 21
Jean-Paul Denanot

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
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euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice;
poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020;
ponovno poudarja pomen vzpostavitve 
novega sistema virov lastnih sredstev, ki bi 
pripomogel k dejanski reformi financiranja 
Unije brez povečanja davčne obremenitve 
za državljane;

euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice;
poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020;
ponovno poudarja pomen vzpostavitve 
novega sistema virov lastnih sredstev, ki bi 
pripomogel k dejanski reformi financiranja 
Unije brez povečanja davčne obremenitve 
za državljane, prek drugih virov, kot je 
davek na finančne transakcije, okoljski 
davek, socialni davek, ter prek boja proti 
davčnim utajam;

Or. fr

Predlog spremembe 22
Daniele Viotti

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice;
poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020;
ponovno poudarja pomen vzpostavitve 
novega sistema virov lastnih sredstev, ki bi 
pripomogel k dejanski reformi 
financiranja Unije brez povečanja davčne 

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice;
poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020;
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obremenitve za državljane;

Or. en

Predlog spremembe 23
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice;
poudarja, da objava bele knjige na to 
temo, ki je predvidena za pomlad 2017, 
sovpada z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje 
ali instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 –
2020; ponovno poudarja pomen
vzpostavitve novega sistema virov lastnih 
sredstev, ki bi pripomogel k dejanski 
reformi financiranja Unije brez povečanja 
davčne obremenitve za državljane;

5. je proti vzpostavitvi mehanizma za 
proračunsko stabilizacijo za euroobmočje, 
kar pomeni začetek vzpostavljanja 
evropske zakladnice, saj se je v nekaterih 
državah euroobmočja pokazala 
nevzdržnost skupne valute; prav 
nasprotno, poudarja pomen dejanske 
reforme financiranja Evropske unije, a
brez nikakršnega povečanja davčne 
obremenitve za državljane;

Or. it

Predlog spremembe 24
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice; 

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi 
mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek 
vzpostavljanja evropske zakladnice; 
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poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020; 
ponovno poudarja pomen vzpostavitve 
novega sistema virov lastnih sredstev, ki bi 
pripomogel k dejanski reformi financiranja 
Unije brez povečanja davčne obremenitve 
za državljane;

poudarja, da objava bele knjige na to temo, 
ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada 
z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja 
na zahtevo, da tako dodatno financiranje ali 
instrument postane sestavni del 
proračunskega nadzora Parlamenta in se 
financira prek zgornje meje večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2014 – 2020; 
ponovno poudarja pomen vzpostavitve 
novega sistema virov lastnih sredstev, ki bi 
pripomogel k dejanski reformi financiranja 
Unije brez povečanja davčne obremenitve 
za državljane; je naklonjen večji 
preglednosti in lažjemu dostopu za 
vpogled v proračun Unije;

Or. it

Predlog spremembe 25
Daniele Viotti

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponovno poudarja, da je treba 
vzpostaviti nov sistem lastnih sredstev, ki 
bi pripomogel k dejanski prenovi ureditve 
financiranja EU, ne da bi morali 
državljani plačati višje davke, med 
državljani in evropskimi organi pa bi se 
ustvarila dejanska povezava; v tem smislu 
Parlament z zanimanjem pričakuje 
analizo in razpravo o predlogih, ki jih bo 
naslednje leto pripravila delovna skupina 
za lastna sredstva na visoki ravni;

Or. en

Predlog spremembe 26
Ivan Štefanec
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Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da so primanjkljaji pri 
plačilih, ki so predvsem posledica 
neustreznih zgornjih mej za plačila, in 
nezadostna proračunska sredstva pereči 
tudi v letu 2015; se boji, da bo to še naprej 
ogrožalo ustrezno izvajanje programov iz 
novega večletnega finančnega okvira
2014–2020 in kaznovalo upravičence, 
zlasti lokalne, regionalne in nacionalne 
organe, ki se soočajo z gospodarskimi in 
socialnimi omejitvami;

Or. en

Predlog spremembe 27
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi 
Evropskega sklada za strateške naložbe, in 
poudarja vlogo Parlamenta pri 
zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 
programa Obzorje 2020 in instrumenta za 
povezovanje Evrope;

6. obžaluje dejstvo, da ima lahko sprejetje 
uredbe o ustanovitvi Evropskega sklada za 
strateške naložbe negativne posledice za 
program Obzorje 2020 in instrument za 
povezovanje Evrope, saj so ju Komisija, 
države članice in Evropski parlament 
opredelile kot prednostna programa;

Or. it

Predlog spremembe 28
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi 
Evropskega sklada za strateške naložbe, in 
poudarja vlogo Parlamenta pri
zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 
programa Obzorje 2020 in instrumenta za 
povezovanje Evrope;

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi 
Evropskega sklada za strateške naložbe kot 
sredstva za povečanje zasebnih naložb in 
poudarja vlogo Parlamenta pri 
zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 
programa Obzorje 2020 in instrumenta za 
povezovanje Evrope;

Or. en

Predlog spremembe 29
Isabelle Thomas

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi 
Evropskega sklada za strateške naložbe, in 
poudarja vlogo Parlamenta pri 
zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 
programa Obzorje 2020 in instrumenta za 
povezovanje Evrope;

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi 
Evropskega sklada za strateške naložbe, in 
poudarja vlogo Parlamenta pri 
zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz 
programa Obzorje 2020 in instrumenta za 
povezovanje Evrope; opozarja na svojo 
zavezanost zmanjšanju rezov med letnim 
proračunskim postopkom;

Or. fr

Predlog spremembe 30
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. ugotavlja, da se je financiranje 
projektov s sredstvi iz Evropskega sklada 
za strateške naložbe šele začelo, zato 
zaenkrat ne bo presojal o uspešnosti teh 
naložb;
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Or. en

Predlog spremembe 31
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 6 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6b. pozdravlja prispevke držav članic v 
naložbeni načrt za Evropo;

Or. en

Predlog spremembe 32
Aldo Patriciello

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem zato, da bi preprečil vsako 
dekonsolidacijo naložbenih stroškov in 
javnega dolga.

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem zato, da bi preprečil
konsolidacijo naložbenih stroškov in 
javnega dolga ter morebitnih ovir za 
njegovo izvajanje, ki bi nastale zaradi 
birokracije v državah članicah.

Or. it

Predlog spremembe 33
Marco Valli, Marco Zanni

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 7. meni, da naložbeni načrt Evropske 
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načrta odločilnega pomena, in bo zato 
zelo skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem zato, da bi preprečil vsako 
dekonsolidacijo naložbenih stroškov in 
javnega dolga.

komisije, ki temelji predvsem na 
privabljanju zasebnega kapitala, ne more 
rešiti sedanje gospodarske in socialne 
krize, saj bi prav nasprotno potreboval 
javne naložbe in neposredne posege držav 
članic, ki pa v tem trenutku nimajo 
potrebnega manevrskega prostora, saj so 
žrtve obvezujočih evropskih pravil.

Or. it

Predlog spremembe 34
Isabelle Thomas

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem zato, da bi preprečil vsako 
dekonsolidacijo naložbenih stroškov in 
javnega dolga.

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje.

Or. fr

Predlog spremembe 35
Daniele Viotti

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem zato, da bi preprečil vsako 
dekonsolidacijo naložbenih stroškov in 
javnega dolga.

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega 
načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, 
predvsem njegov učinek na proračun.

Or. en
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Predlog spremembe 36
Richard Ashworth

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. priznava, da je po krizi v Evropi 
pomembna fiskalna odgovornost, in 
poudarja pomen varčnosti v proračunu 
EU, da se pri odobrenih sredstvih za 
prevzem obveznosti in za plačila v 
večletnem finančnem okviru 2014–2020 
ohranijo dogovorjene zgornje meje; 

Or. en

Predlog spremembe 37
Isabelle Thomas

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. opozarja na nezakonitost proračuna 
Unije s primanjkljajem in torej na 
neiskrenost predlogov Sveta glede 
proračuna; ugotavlja, da je proračun 
Unije za Svet le prilagodljiva 
spremenljivka nacionalnih proračunov ter 
da ima konsolidacija nacionalnih 
proračunov prek zamude v plačilu 
nosilcev projekta ekonomsko in finančno 
ravno nasprotni učinek; meni, da bi 
izključitev prispevkov držav članic iz 
izračuna strukturnega primanjkljaja 
omogočila natančnejšo oceno fiskalnega 
napora držav članic;

Or. fr


