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3.7.2012 A7-0206/1 

Predlog spremembe  1 

Francesca Balzani 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

F. ker je Svet v svojem stališču o zahtevku 

za prenos DEC 9/2012 znatno zmanjšal 

odobritve plačil, prenesene na področje 

raziskav, kjer so za spoštovanje že 

prevzetih obveznosti nujno potrebna 

plačila, in ni posegal v odobritve plačil za 

proračunske vrstice, kjer teh sredstev ni 

mogoče porabiti, 

F. ker je Svet v svojem stališču o zahtevku 

za prenos DEC 9/2012 znatno zmanjšal 

odobritve plačil, prenesene na področje 

raziskav, kjer so za spoštovanje že 

prevzetih obveznosti nujno potrebna 

plačila, vendar ob upoštevanju zahtevka 

za prenos DEC 19/2012 končno ponovno 

preučuje svoje stališče, 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/2 

Predlog spremembe  2 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da neporabljena sredstva za 

odhodke (0,73 milijarde EUR) ne izhajajo 

iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, 

ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev 

porazdelitve plačil v skladu s potrebami; 

skladno s tem meni, da je potrebna 

drugačna obravnava kot pri delu 

presežka, ki izhaja iz sprememb v 

prejemkih; poleg tega poudarja, da velik 

del teh neporabljenih sredstev izhaja iz 

sklepa Sveta, da ne bo uskladil prejemkov 

in pokojnin, kakor določajo kadrovski 

predpisi; 

3. poudarja, da neporabljena sredstva za 

odhodke (0,73 milijarde EUR) ne izhajajo 

iz težav s črpanjem ali slabega upravljanja, 

ampak iz veljavnih pravil za prilagoditev 

porazdelitve plačil v skladu s potrebami; 

skladno s tem meni, da bi jih bilo treba 

obravnavati drugače kot del presežka, ki 

izhaja iz sprememb v prejemkih; poleg 

tega poudarja, da velik del teh 

neporabljenih sredstev izhaja iz sklepa 

Sveta, da ne bo uskladil prejemkov in 

pokojnin, kakor določajo kadrovski 

predpisi; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/3 

Predlog spremembe  3 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. obžaluje, da je Svet kljub določbam 

člena 310(5) PDEU o dobrem finančnem 

poslovodenju in kljub skupni izjavi o 

odobritvi plačil, o kateri so se vse tri 

institucije sporazumele v okviru 

proračunskega postopka za leto 2012, 

sklenil za dve tretjini zmanjšati raven 

zahtevka za prenos DEC 9/2012 v višini 

485 milijonov EUR z nedokončanih 

energetskih projektov na podporo oživitvi 

gospodarstva za okrepitev treh 

proračunskih vrstic sedmega okvirnega 

programa – Sodelovanje; 

4. obžaluje, da je Svet kljub določbam 

člena 310(5) PDEU o dobrem finančnem 

poslovodenju in kljub skupni izjavi o 

odobritvi plačil, o kateri so se vse tri 

institucije sporazumele v okviru 

proračunskega postopka za leto 2012, 

najprej sklenil za dve tretjini zmanjšati 

raven zahtevka za prenos DEC 9/2012 v 

višini 485 milijonov EUR z nedokončanih 

energetskih projektov na podporo oživitvi 

gospodarstva za okrepitev treh 

proračunskih vrstic sedmega okvirnega 

programa – Sodelovanje; 

Or. en 



 

AM\908064SL.doc  PE492.024v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

3.7.2012 A7-0206/4 

Predlog spremembe  4 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da bo to umetno povečalo 

neporabljena sredstva plačil za leto 2012 in 

tako povečalo presežek v letu 2012, pri tem 

pa vsi razpoložljivi kazalniki za to leto že 

kažejo na pomanjkanje plačil na področju 

raziskav in drugih področjih posredovanja 

EU; poudarja tudi, da sprejetje zahtevka 

za prenos DEC 9/2012 brez sprememb ne 

bi vplivalo na stran prihodkov proračuna 

Unije, zato tudi ne bi vplivalo na 

nacionalne prispevke, saj gre zgolj za 

prerazporeditev; 

5. poudarja, da bi to umetno povečalo 

neporabljena sredstva plačil za leto 2012 in 

tako povečalo presežek v letu 2012, pri tem 

pa vsi razpoložljivi kazalniki za to leto že 

kažejo na pomanjkanje plačil na področju 

raziskav in drugih področjih posredovanja 

EU; zato pozdravlja dejstvo, da je Svet s 

sprejetjem zahtevka za prenos 

DEC 19/2012 sklenil ponovno preučiti 

svoje stališče; 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/5 

Predlog spremembe  5 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. zato ob zagotavljanju zmanjšanja 

prispevka držav članic k proračunu Unije 

za leto 2012 v višini 768.707.073 EUR 

spreminja stališče Sveta o predlogu 

spremembe proračuna št. 3/2012, da bi 

glede na neizpolnjene potrebe, ki jih je 

ugotovila Komisija (337.578.119 EUR), 

zagotovili primerno financiranje sedmega 

okvirnega programa – Sodelovanje ter 

zagotovili dodatne odobritve plačil v 

okviru kohezijske politike 

(390.682.822 EUR), s tem pa prispevali k 

izpolnjevanju prihodnjih zahtevkov za 

izplačila, kot so konec leta 2012 ocenile 

države članice, in omejili raven 

razveljavitev prevzetih obveznosti ob 

koncu leta 2013; 

črtano 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/6 

Predlog spremembe  6 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je zato sklenil spremeniti stališče Sveta 

tako: 

 

7. brez predlogov sprememb soglaša s 

stališčem Sveta o predlogu sprememb 

proračuna št. 3/2012; 

Prihodki  
 

Naslov 1: Lastna sredstva, člen 140, + 728.260.941 EUR 

 

Naslov 3: Presežki, neporabljena sredstva in popravki, 

člen 300, brez sprememb 

 

Odhodki  
 

08 02 01 – Sodelovanje – Zdravje, + 67.000.000 EUR 

  

08 03 01 – Sodelovanje – Hrana, kmetijstvo in ribištvo ter 

biotehnologija, + 118.000.000 EUR 

  

08 04 01 – Sodelovanje – Nanoznanosti, nanotehnologije, 

materiali in nove proizvodne tehnologije, + 152.578.119 EUR 

  

04 02 17 – Evropski socialni sklad (ESS) – Konvergenca, 

+ 57.491.864 EUR 

  

04 02 19 – Evropski socialni sklad (ESS) – Regionalna 

konkurenčnost in zaposlovanje, + 22.633.695 EUR 

  

13 03 16 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – 

Konvergenca, + 201.138.541 EUR 

  

13 03 18 – Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) – 
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Regionalna konkurenčnost in zaposlovanje, 

+ 33.202.220 EUR 

  

13 04 02 – Kohezijski sklad, + 76.216.502 EUR 

Or. en 
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3.7.2012 A7-0206/7 

Predlog spremembe  7 

Francesca Balzani, Göran Färm 

v imenu skupine S&D 

Giovanni La Via 

v imenu skupine PPE 

Anne E. Jensen 

v imenu skupine ALDE 

Helga Trüpel 

v imenu skupine Verts/ALE 

Alda Sousa 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A7-0206/2012 

Francesca Balzani 

Predlog spremembe proračuna št. 3 /2012: presežek, ki izhaja iz izvrševanja proračuna za leto 

2011 

11113/2012 – C7-0147/2012 – 2012/2071(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. naroči svojemu predsedniku, naj 

razglasi, da je bila sprememba proračuna 

št. 3/2012 dokončno sprejeta, in poskrbi 

za njeno objavo v Uradnem listu Evropske 

unije; 

Or. en 

 

 

 


