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16.10.2019 A9-0017/1

Predlog spremembe 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. opozarja, da je Parlament v svoji 
resoluciji z dne 14. marca 2019 o splošnih 
smernicah za pripravo proračuna za leto 
2020 opredelil jasne politične prednostne 
naloge za proračun za leto 2020, da bil ta 
most do prihodnosti Evrope in zagotavljal 
evropsko dodano vrednost; ponovno 
izraža odločno zavezanost tem 
prednostnim nalogam in podaja naslednje 
stališče, da se zagotovi ustrezna raven 
financiranja za njihovo uresničitev;

1. ugotavlja, da je Parlament v svoji 
resoluciji z dne 14. marca 2019 o splošnih 
smernicah za pripravo proračuna za leto 
2020 opredelil jasne politične prednostne 
naloge za proračun za leto 2020;
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16.10.2019 A9-0017/2

Predlog spremembe 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da proračun Unije ne 
zagotavlja konkretne obravnave 
pomembnih političnih težav, ki pestijo 
državljane; poudarja, da se države članice 
še naprej soočajo s številnimi izzivi, in je 
prepričan, da državljani Unije 
pričakujejo, da bo proračun za leto 2020 
učinkovitejši in preglednejši, da bo 
temeljil na uspešnosti ter da bo konkretno 
zmanjšal upravne odhodke ter omogočil 
učinkovito in odgovorno porabo denarja 
davkoplačevalcev; poudarja tudi, da je 
treba ustrezno oceniti, katera sredstva bi 
bilo mogoče bolje upravljati na nacionalni 
ravni, da bi v celoti spoštovali načelo 
subsidiarnosti;
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16.10.2019 A9-0017/3

Predlog spremembe 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ponavlja mnenje Parlamenta, da bi 
moral proračun Unije za leto 2020 
tlakovati pot do večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 in zagotoviti 
trdno izhodišče za novo generacijo 
programov in politik EU; poleg tega 
opozarja, da je leto 2020 zadnje leto 
sedanjega večletnega finančnega okvira 
in je zato zadnja priložnost, ko se Unija 
lahko približa uresničitvi političnih zavez 
za to obdobje, tudi kar zadeva doseganje 
podnebnega cilja EU in uresničitev ciljev 
trajnostnega razvoja OZN ter izvajanje 
evropskega stebra socialnih pravic; v zvezi 
s tem poudarja, da mora proračun Unije 
oceniti in vključiti skupen učinek politik 
Unije na enakost spolov (priprava 
proračuna, ki upošteva vidik spola), s tem 
pa spodbujati  vključevanje vidika spola in 
enake možnosti;

2. ponavlja mnenje Parlamenta, da bi 
moral proračun Unije za leto 2020 
tlakovati pot do večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027;
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Predlog spremembe 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. je seznanjen s stališčem Sveta o 
predlogu proračuna, da se v primerjavi s 
predlogom Komisije odobritve za prevzem 
obveznosti zmanjšajo za 1,51 milijarde 
EUR; meni, da so zmanjšanja, ki jih 
predlaga Svet, v nasprotju s prednostnimi 
nalogami Unije, da jih absorpcijske 
zmogljivosti ne upravičujejo in da bi 
pomenila odpravo vseh posebnih zvišanj 
sredstev, ki jih je Parlament zahteval in 
pridobil v prejšnjih proračunskih letih; 
zato sklene, da bo kot po splošnem pravilu 
sredstva v vseh vrsticah, ki jih je Svet 
zmanjšal, obnovil na ravni iz predloga 
proračuna, in sicer tako za odhodke iz 
poslovanja kot za upravne odhodke, ter da 
bo uporabil predlog proračun kot 
izhodišče, na katerem bo oblikoval svoje 
stališče;

3. pozdravlja stališče Sveta o 
predlogu proračuna, da se v primerjavi s 
predlogom Komisije odobritve za prevzem 
obveznosti zmanjšajo za 1,51 milijarde 
EUR, in poziva, naj se učinkovito 
pregleda poraba, da bi ustvarili čim več 
prihrankov pri projektih, ki doslej niso 
prinesli dejanske dodane vrednosti;
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Predlog spremembe 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. v splošnem podpira ocene Komisije 
glede proračunskih potreb 
decentraliziranih agencij; zato meni, da bi 
vsako zmanjšanje sredstev, ki ga predlaga 
Svet, ogrozilo pravilno delovanje agencij 
in jim onemogočilo opravljanje njihovih 
nalog; predlaga ciljno povečanje sredstev 
za agencije, ki bodo zaradi novih izzivov 
opravljale dodatne naloge ali se bodo 
spoprijemale z večjim obsegom dela;

11. poziva, naj se temeljito preuči 
vloga evropskih agencij in postavi 
vprašanje, ali ne bi morda njihovih nalog 
in ciljev bolje uresničevali obstoječi 
generalni direktorati Evropske komisije 
ali države članice, s čimer bi preprečili 
podvajanje vlog in stroškov ter povečali 
preglednost;
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