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10.6.2020 A9-0110/1

Predlog spremembe 1
David Cormand
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. poudarja, da lahko naložbe v 
prometno infrastrukturo izpolnijo tako cilje 
podpiranja gospodarstva EU v sedanjih 
razmerah kot prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam, pa tudi prehod 
na trajnostno mobilnost, zlasti z opiranjem 
na dokončanje politik vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T), Shift2Rail 
in instrumenta za povezovanje Evrope;

17. poudarja, da lahko naložbe v 
prometno infrastrukturo izpolnijo tako cilje 
podpiranja gospodarstva EU v sedanjih 
razmerah kot prizadevanja za boj proti 
podnebnim spremembam, pa tudi prehod 
na trajnostno mobilnost, zlasti z opiranjem 
na dokončanje politik vseevropskega 
prometnega omrežja (TEN-T), Shift2Rail 
in instrumenta za povezovanje Evrope; 
poziva Komisijo, naj uskladi vse projekte 
Instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 
s cilji Pariškega sporazuma;
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10.6.2020 A9-0110/2

Predlog spremembe 2
David Cormand
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 31

Predlog resolucije Predlog spremembe

31. poudarja, da sta skupna kmetijska 
politika (SKP) in skupna ribiška politika 
(SRP) temelj evropskega povezovanja in 
sta namenjeni zagotavljanju varne preskrbe 
s kakovostno hrano in neodvisnosti pri 
preskrbi s hrano za Evropejce, pravilnega 
delovanja trgov s hrano, trajnostnega 
razvoja podeželskih regij, generacijske 
prenove in trajnostnega upravljanja 
naravnih virov ter ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; opozarja na ključno vlogo 
teh politik pri prispevanju k stabilnim in 
sprejemljivim dohodkom kmetov in 
ribičev, zlasti v sedanjih težkih razmerah; 
opozarja na svoje stališče za pogajanja o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027, da se ohranita proračuna za 
SKP in SRP; poziva, naj se ti politiki 
okrepita in naj se posebna pozornost 
nameni malemu kmetijstvu in malemu 
ribolovu; ugotavlja, da bo SKP, skupaj z 
drugimi politikami Unije, imela pomembno 
vlogo pri uresničevanju ciljev zelenega 
dogovora;

31. poudarja, da sta skupna kmetijska 
politika (SKP) in skupna ribiška politika 
(SRP) temelj evropskega povezovanja in 
sta namenjeni zagotavljanju varne preskrbe 
s kakovostno hrano in neodvisnosti pri 
preskrbi s hrano za Evropejce, pravilnega 
delovanja trgov s hrano, trajnostnega 
razvoja podeželskih regij, generacijske 
prenove in trajnostnega upravljanja 
naravnih virov ter ohranjanja biotske 
raznovrstnosti; opozarja na ključno vlogo 
teh politik pri prispevanju k stabilnim in 
sprejemljivim dohodkom kmetov in 
ribičev, zlasti v sedanjih težkih razmerah; 
opozarja na svoje stališče za pogajanja o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027, da se ohranita proračuna za 
SKP in SRP; poziva, naj se ti politiki 
okrepita in naj se posebna pozornost 
nameni malemu kmetijstvu in malemu 
ribolovu; ugotavlja, da bo SKP, skupaj z 
drugimi politikami Unije, imela pomembno 
vlogo pri uresničevanju ciljev zelenega 
dogovora; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj analizira, v kolikšni meri sedanji 
predlog reforme SKP prispeva k tem 
ciljem in predlaga ustrezne spremembe;

Or. en



AM\1207152SL.docx PE647.645v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

10.6.2020 A9-0110/3

Predlog spremembe 3
David Cormand
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 45

Predlog resolucije Predlog spremembe

45. poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti ustrezno finančno podporo, da 
bi oblikovali dejansko evropsko obrambno 
unijo, spodbujali strateško avtonomijo in 
okrepili vlogo EU na svetovni ravni; 
poudarja zlasti, kako pomembno je, da 
Parlament ne spreminja svojega stališča 
glede sredstev za Evropski obrambni sklad 
in zneska, namenjenega vojaški 
mobilnosti; poudarja, da bi bilo treba 
poskrbeti za nenehno podporo in boljše 
usklajevanje obrambne politike in 
ukrepov v sklopu Evropske obrambne 
agencije, stalnega strukturnega 
sodelovanja, Evropskega obrambnega 
sklada in drugih pobud; poziva Komisijo, 
naj poskrbi, da se bodo upravni in 
operativni odhodki Evropske obrambne 
agencije in stalnega strukturnega 
sodelovanja financirali iz proračuna 
Unije ter tako Parlamentu povrne 
proračunska pooblastila, zagotovljena s 
členom 41 PEU;

črtano
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Predlog spremembe 4
David Cormand
v imenu skupine Verts/ALE

Poročilo A9-0110/2020
Pierre Larrouturou
Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 57

Predlog resolucije Predlog spremembe

57. poziva Komisijo, naj bo za zgled ter 
poskrbi za izjemno kakovostna in družbeno 
odgovorna javna naročila, ki bodo oddana 
podjetjem, ki spoštujejo okoljske in 
temeljne delovne standarde;

57. poziva Komisijo, naj bo za zgled ter 
poskrbi za izjemno kakovostna in družbeno 
odgovorna javna naročila, ki bodo oddana 
podjetjem, ki spoštujejo okoljske in 
temeljne delovne standarde, in za uporabo 
izboljšanih in strožjih meril za 
preprečevanje nasprotij interesov;
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