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Predlog spremembe 1
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog sprememebe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala 
EU v trenutni mednarodni situaciji 
prevzeti večjo odgovornost, ne manjše, in 
da bi morala v ta namen dobiti potrebna 
finančna sredstva; poziva, da se dodeli 
razlika do zgornje meje v razdelku 4, ki 
znaša več kot 200 milijonov EUR;

1. pozdravlja zmanjšanje sredstev za 
obveznosti v razdelku 4 (Evropa v svetu), 
da bi skupno zmanjšali sredstva za 193,24 
milijona EUR v odobritvah, predvidenih v 
predlogu proračuna za leto 2020 za 
številne posebne proračunske vrstice, 
vključno z odhodki iz poslovanja, 
povezanimi zlasti z instrumentom za 
razvojno sodelovanje (– 70,00 milijonov 
EUR), humanitarno pomočjo (-50,00 
milijonov EUR), instrumentom za 
predpristopno pomoč (– 31,00 milijonov 
EUR), evropskim instrumentom za 
sosedstvo (-23,00 milijonov EUR), 
instrumentom partnerstva za sodelovanje 
s tretjimi državami (– 8,28 milijona EUR), 
evropskim instrumentom za demokracijo 
in človekove pravice (– 4,60 milijona 
EUR), pobudo EUAid Volunteers  (– 1,07 
milijona EUR) ter finančnimi ukrepi, 
financiranimi iz prednostnih nalog 
Komisije in iz posebnih pooblastil, 
podeljenih Komisiji (– 5,29 milijona 
EUR);

Or. fr

Predlog spremembe 2
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
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(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala v ta namen dobiti potrebna finančna 
sredstva; poziva, da se dodeli razlika do 
zgornje meje v razdelku 4, ki znaša več kot 
200 milijonov EUR;

(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala v ta namen dobiti potrebna finančna 
sredstva; poziva, da se dodeli razlika do 
zgornje meje v razdelku 4, zlasti za krizno 
odzivanje, preprečevanje konfliktov, 
vzpostavljanje miru in pripravljenost na 
krizo;

Or. en

Predlog spremembe 3
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala 
EU v trenutni mednarodni situaciji 
prevzeti večjo odgovornost, ne manjše, in 
da bi morala v ta namen dobiti potrebna 
finančna sredstva; poziva, da se dodeli 
razlika do zgornje meje v razdelku 4, ki 
znaša več kot 200 milijonov EUR;

1. opozarja, da se ena največjih 
plačnic v EU pripravlja na izstop in v 
skladu z dokazanim načelom, da je treba 
živeti v skladu s svojimi zmožnostmi, 
Evropski parlament pozdravlja zmanjšanje 
za več kot eno milijardo EUR v odobritvah 
za prevzem obveznosti za razdelek 4 
(Evropa v svetu);

Or. en

Predlog spremembe 4
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala v ta namen dobiti potrebna 
finančna sredstva; poziva, da se dodeli 
razlika do zgornje meje v razdelku 4, ki 
znaša več kot 200 milijonov EUR;

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala dobiti potrebna finančna sredstva, 
ob upoštevanju številnih izzivov v 
sosedstvu EU in v še bolj oddaljenih 
krajih; poziva, da se dodeli razlika do 
zgornje meje v razdelku 4, ki znaša več kot 
200 milijonov EUR;

Or. en

Predlog spremembe 5
Anna Fotyga

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala v ta namen dobiti potrebna finančna 
sredstva; poziva, da se dodeli razlika do 
zgornje meje v razdelku 4, ki znaša več kot 
200 milijonov EUR;

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 
sredstva za obveznosti v razdelku 4 
(Evropa v svetu) manjša za več kot 
1 milijardo EUR, kar pomeni, da bo 
proračun za zunanje delovanje nižji kot v 
preteklih treh letih; meni, da bi morala EU 
v trenutni mednarodni situaciji in v 
sodelovanju z državami članicami prevzeti 
večjo odgovornost, ne manjše, in da bi 
morala v ta namen dobiti potrebna finančna 
sredstva; poziva, da se dodeli razlika do 
zgornje meje v razdelku 4, ki znaša več kot 
200 milijonov EUR;

Or. en

Predlog spremembe 6
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Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. z zaskrbljenostjo se seznanja z 
ugotovitvami iz neodvisnega pregleda, ki 
ga je za britansko ministrstvo za zunanje 
zadeve in urad Commonwealth opravil 
škof iz Trura, da preganjanje kristjanov 
dosega skoraj stopnjo genocida;

Or. en

Predlog spremembe 7
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da v 
razdelku 4 (Evropa v svetu) pozornost ni 
namenjena zaščiti najbolj preganjane 
verske manjšine v svetu: kristjanov;

Or. en

Predlog spremembe 8
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 1 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1c. naroči Komisiji, naj proračunska 
sredstva za humanitarno pomoč v 
razdelku 4 (Evropa v svetu) osredotoči na 
pomoč preganjanim krščanskim 
skupnostim v stiski;



AM\1189055SL.docx 7/31 PE641.095v02-00

SL
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Predlog spremembe 9
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu 
za predpristopno pomoč (IPA II); glede 
na to se ne strinja s predlaganim 
zmanjšanjem sredstev za politične reforme 
in usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega 
poziva k občutnemu povečanju;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA II); glede na to 
se ne strinja s predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za politične reforme in 
usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega poziva 
k občutnemu povečanju;

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA II); Komisija je 
priporočila začetek pristopnih pogajanj z 
Albanijo in Severno Makedonijo, kar je 
Evropski svet potrdil; pomembno je, da se 
ta obljuba izpolni in začnejo pristopna 
pogajanja že leta 2019; glede na to se ne 
strinja s predlaganim zmanjšanjem sredstev 
za politične reforme in usklajevanje s 
pravnim redom Unije na zahodnem 
Balkanu ter namesto tega poziva k 
občutnemu povečanju;
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Or. en

Predlog spremembe 11
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu 
za predpristopno pomoč (IPA II); glede 
na to se ne strinja s predlaganim 
zmanjšanjem sredstev za politične reforme 
in usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega 
poziva k občutnemu povečanju;

2. pozdravlja predlagano zmanjšanje 
sredstev za podporo političnim reformam 
in usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu; poziva k zaustavitvi 
širitvene politike Unije, ne glede na to, ali 
gre za Zahodni Balkan ali Turčijo;

Or. fr

Predlog spremembe 12
Tonino Picula

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA II); glede na to 
se ne strinja s predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za politične reforme in 
usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega poziva 
k občutnemu povečanju;

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA II); Komisija je 
priporočila začetek pristopnih pogajanj z 
Albanijo in Severno Makedonijo, kar je 
Evropski svet potrdil; pomembno je, da se 
ta obljuba izpolni in začnejo pristopna 
pogajanja že leta 2019; glede na to se ne 
strinja s predlaganim zmanjšanjem sredstev 
za politične reforme in usklajevanje s 
pravnim redom Unije na zahodnem 
Balkanu ter namesto tega poziva k 
občutnemu povečanju;
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Or. en

Predlog spremembe 13
Michal Šimečka

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da je potrebno dodatno 
povečanje finančnih sredstev za 
zahodnobalkanske države v instrumentu za 
predpristopno pomoč (IPA II); glede na to 
se ne strinja s predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za politične reforme in 
usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega poziva 
k občutnemu povečanju;

2. meni, da je potrebno nadaljnje 
povečanje sredstev za države Zahodnega 
Balkana v okviru instrumenta za 
predpristopno pomoč (IPA II), zlasti na 
področjih delovanja demokratičnih 
institucij, pravne države, dobrega 
upravljanja in javne uprave; glede na to se 
ne strinja s predlaganim zmanjšanjem 
sredstev za politične reforme in 
usklajevanje s pravnim redom Unije na 
zahodnem Balkanu ter namesto tega poziva 
k občutnemu povečanju;

Or. en

Predlog spremembe 14
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi in 
nadaljnje preusmerjanje k neposrednemu 
upravljanju ter spodbuja Komisijo, naj ta 
procesa še pospeši;

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi, 
demokraciji in pravni državi in nadaljnje 
preusmerjanje k neposrednemu upravljanju 
ter spodbuja Komisijo, naj ta procesa še 
pospeši;
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Or. en

Predlog spremembe 15
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi in 
nadaljnje preusmerjanje k neposrednemu 
upravljanju ter spodbuja Komisijo, naj ta 
procesa še pospeši;

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; poziva Komisijo, naj 
pozorno spremlja razmere in po potrebi 
ukine finančno podporo; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi in 
nadaljnje preusmerjanje k neposrednemu 
upravljanju ter spodbuja Komisijo, naj ta 
procesa še pospeši;

Or. en

Predlog spremembe 16
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi in 
nadaljnje preusmerjanje k neposrednemu 
upravljanju ter spodbuja Komisijo, naj ta 
procesa še pospeši;

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; hkrati je bistveno, da se 
ohranijo mostovi z državljani Turčije; 
pozdravlja večjo osredotočenost na 
podporo civilni družbi in nadaljnje 
preusmerjanje k neposrednemu upravljanju 
ter spodbuja Komisijo, naj ta procesa še 
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pospeši;

Or. en

Predlog spremembe 17
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da je bilo Turčiji 
znova dodeljenih manj sredstev, in meni, 
da je to upravičeno zaradi tamkajšnjih 
hudih in trajnih pomanjkljivosti na 
področju demokracije, pravne države in 
temeljnih pravic; pozdravlja večjo 
osredotočenost na podporo civilni družbi 
in nadaljnje preusmerjanje k 
neposrednemu upravljanju ter spodbuja 
Komisijo, naj ta proces še pospeši;

3. je seznanjen, da se Turčiji kljub 
vsemu dodeljujejo sredstva, in meni, da je 
to upravičeno zaradi tamkajšnjih hudih in 
trajnih pomanjkljivosti na področju 
demokracije, pravne države in temeljnih 
pravic; vztraja, da bi bilo treba trajno 
ukiniti sredstva za Turčijo; poziva, da se 
postopek pridružitve Turčije EU 
dokončno prekine;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Michael Gahler

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

4. opozarja na pomen stabilnega 
evropskega sosedstva in zlasti poudarja, 
da je treba podpreti ključne države, kot so 
Ukrajina, Moldavija, Tunizija in Gruzija, 
ki so vse pokazale pomemben napredek, ki 
bi ga bilo treba priznati in podpreti; 
poziva, da se predlagani proračunski rezi 
za države južne soseščine v okviru 
evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
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Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 19
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanji sredstev;

4. opozarja, da naj bi prispevki 
evropskega sosedskega instrumenta za 
delovanje v Siriji in skrbniški sklad EU za 
Afriko zagotovili odziv na migracijske 
izzive, s katerimi se EU sooča že leta; zato 
poziva k večji preglednosti in boljšim 
instrumentom za oceno dejanskega 
učinka takega financiranja; ugotavlja, da 
je vprašanje migracij prednostna naloga 
evropskih držav, zato je treba najprej 
preučiti učinkovitost teh sredstev;

Or. fr

Predlog spremembe 20
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
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sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev; poziva k 
povečanju sredstev za Agencijo Združenih 
narodov za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem 
vzhodu (UNRWA) leta 2020, da bi v 
skladu z globalno strategijo EU in 
prednostnimi nalogami na Bližnjem 
vzhodu ohranili neprekinjene osnovne 
storitve za milijone palestinskih beguncev;

Or. en

Predlog spremembe 21
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

4. države južnega sosedstva se 
soočajo z ogromnim pritiskom zaradi 
nemirov v regiji, tudi konfliktov v Siriji in 
Libiji, porastom ekstremizma ter s tem 
povezanim valom beguncev in migrantov; 
zato poziva, da se predlagani proračunski 
rezi za države južne soseščine v okviru 
evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 22
Michal Šimečka
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Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev; poziva tudi 
k okrepitvi zavez za vzhodno partnerstvo 
glede na nestabilno varnostno okolje na 
vzhodnih mejah EU in trajne varnostne 
grožnje v vzhodnem sosedstvu;

Or. en

Predlog spremembe 23
Vladimír Bilčík

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

4. ponovno poudarja, kako 
pomembno je vzhodno in južno sosedstvo 
Unije; poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev; poudarja 
pomen stalne podpore in prispevkov 
državam vzhodnega partnerstva;

Or. en
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Predlog spremembe 24
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; znova poudarja, da prispevek 
iz tega instrumenta za uresničitev zavez 
Siriji in za skrbniški sklad EU za Afriko ne 
sme iti na račun osrednjih prednostnih 
nalog tega instrumenta, in poziva, da se 
dodatne obveznosti v celoti pokrijejo z 
dodatnimi povišanjem sredstev;

4. poziva, da se predlagani 
proračunski rezi za države južne soseščine 
v okviru evropskega instrumenta sosedstva 
razveljavijo; poudarja, da je treba 
prednostno obravnavati stabilnost 
vzhodnega in južnega sosedstva EU; 
znova poudarja, da prispevek iz tega 
instrumenta za uresničitev zavez Siriji in za 
skrbniški sklad EU za Afriko ne sme iti na 
račun osrednjih prednostnih nalog tega 
instrumenta, in poziva, da se dodatne 
obveznosti v celoti pokrijejo z dodatnimi 
povišanjem sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 25
Michal Šimečka

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ponovno poudarja pomen 
instrumentov za podporo demokraciji in 
človekovim pravicam v zunanji politiki 
EU; poudarja, da je treba okrepiti 
podporo dejavnostim na področju 
preprečevanja in reševanja konfliktov, pa 
tudi podporo organizacijam civilne 
družbe, ki delujejo na področju človekovih 
pravic, demokracije in pravne države; 
opozarja na pomen misij EU za 
opazovanje volitev;
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Or. en

Predlog spremembe 26
Dragoş Tudorache

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja, da je pomembno ohraniti 
visoko stopnjo vključenosti EU v vzhodno 
sosedstvo, pri tem pa upoštevati 
zavezanost partnerskih držav k reformam; 
poudarja, da bi morala EU v primeru 
Moldavije izkoristiti politični zagon in 
zagotoviti močno finančno podporo, da bi 
se izvedle potrebne demokratične, 
gospodarske in socialne reforme;

Or. en

Predlog spremembe 27
Isabel Santos

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, da se nameni več podpore 
evropskemu instrumentu za demokracijo 
in človekove pravice; ponovno izraža 
odločno podporo zagovornikom 
človekovih pravic, zlasti najbolj 
ogroženim, kot dolgo uveljavljeno 
prednostno nalogo zunanje politike EU na 
področju človekovih pravic; zagotoviti je 
treba tudi več finančnih sredstev misijam 
EU za opazovanje volitev.

Or. en
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Predlog spremembe 28
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba povečati 
finančne prispevke v sirski skrbniški sklad 
„Madad“, in poudarja prizadevanja 
organizacij, ki se ukvarjajo z zbiranjem 
dokazov v Siriji, ter poziva, naj se kot 
temeljna prednostna naloga ohranijo 
dokazi o vojnih zločinih in zločinih zoper 
človečnost, ki so jih zagrešile vse strani v 
konfliktu;

Or. en

Predlog spremembe 29
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poziva, da se v okviru evropskega 
instrumenta za demokracijo in človekove 
pravice več denarja nameni za zaščito 
ogroženih zagovornikov človekovih 
pravic, med drugim prek namenskega 
mehanizma za človekove pravice 
(ProtectDefenders.eu), saj je v številnih 
državah vedno več zatiranja;

Or. en

Predlog spremembe 30
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis
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Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. pozdravlja zaveze, dane na 
konferenci Bruselj III z naslovom 
„Podpora prihodnosti Sirije in širše 
regije“, in poudarja, da se mora EU poleg 
dodeljenih 560 milijonov EUR zavezati k 
dolgoročni in stabilni udeležbi v regiji;

Or. en

Predlog spremembe 31
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. je seznanjen s povečanim 
financiranjem pisarn za stike Evropskega 
parlamenta in poziva generalnega 
sekretarja EP, naj pripravi pisno poročilo 
o podrobnih dejavnostih pisarn EP za 
stike in njihovi dodani vrednosti v 
državah, kjer že obstajajo delegacije EU, 
tudi v zvezi z zaposlenimi v teh pisarnah;

Or. en

Predlog spremembe 32
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poziva k ponovni ustanovitvi 
mandata posebnega predstavnika EU za 



AM\1189055SL.docx 19/31 PE641.095v02-00

SL

južno Sredozemlje, ki bo vodil k 
sodelovanju EU s to regijo in povečal 
prepoznavnost EU;

Or. en

Predlog spremembe 33
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. je osupel nad nizkim odstotkom 
žensk na srednjih vodstvenih položajih in 
na višjih vodstvenih položajih v ESZD (25 
% oziroma 13 %); poziva visoko 
predstavnico/podpredsednico, naj sprejme 
pisno zavezo glede prisotnosti žensk na 
vodstvenih položajih, vključno s ciljem 50 
% žensk kot vodij delegacij do leta 2024;

Or. en

Predlog spremembe 34
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. poudarja pomen postopnega 
oblikovanja obrambne politike EU in 
potrebo po podpiranju nadaljnjega 
financiranja, da bi se zagotovilo njeno 
izvajanje;

Or. en
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Predlog spremembe 35
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4d. opozarja na posledice podnebnih 
sprememb za zunanje delovanje EU; 
poudarja, da se je treba prilagoditi 
podnebni krizi z znatnim povečanjem 
števila skladov, namenjenih podnebnim 
ciljem in podnebni diplomaciji;

Or. en

Predlog spremembe 36
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4e. poziva k okrepljeni podpori EU za 
uresničljivost rešitve z dvema državama, 
Palestinsko oblast, civilno družbo v 
Izraelu in Palestini ter UNRWA; z 
zaskrbljenostjo se seznanja z nedavnimi 
obtožbami o zlorabi moči v vodstvu 
agencije UNRWA in pričakuje celovito ter 
pregledno preiskavo teh vprašanj; ostaja 
zaskrbljen zaradi nadaljnjega uničevanja 
in zasegov humanitarne pomoči, ki jo 
financira EU, na Zahodnem bregu; 
obžaluje pomanjkanje odločenosti 
Evropske službe za zunanje delovanje in 
Komisije, ki jo je poudarilo Evropsko 
računsko sodišče, naj izraelskim oblastem 
zagotovi odškodnino, kot je zahteval 
Evropski parlament v svoji resoluciji iz 
septembra 2018;
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Or. en

Predlog spremembe 37
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4f. meni, da bi bilo treba več sredstev 
nameniti za civilno preprečevanje 
konfliktov, mediacijo in prizadevanja za 
spravo, zlasti v južnem in vzhodnem 
sosedstvu EU;

Or. en

Predlog spremembe 38
Thierry Mariani, Jérôme Rivière

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da je kritje 
upravnih in operativnih odhodkov 
Evropske obrambne agencije in stalnega 
strukturiranega sodelovanja iz proračuna 
Unije edina možnost, predvidena v 
ustanovnih pogodbah.

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 39
Sergey Lagodinsky
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da je kritje 
upravnih in operativnih odhodkov 
Evropske obrambne agencije in stalnega 
strukturiranega sodelovanja iz proračuna 
Unije edina možnost, predvidena v 
ustanovnih pogodbah.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 40
Fabio Massimo Castaldo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da je kritje 
upravnih in operativnih odhodkov 
Evropske obrambne agencije in stalnega 
strukturiranega sodelovanja iz proračuna 
Unije edina možnost, predvidena v 
ustanovnih pogodbah.

5. znova izraža stališče, da bi bilo 
treba financiranje evropskih pobud na 
področju varnosti in obrambe skrbno 
usklajevati z državami članicami in 
Natom, ob upoštevanju celovitega razvoja 
varnostnih razmer v Evropi in sedanjih 
omejitev Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 41
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. znova izraža stališče, da je kritje 
upravnih in operativnih odhodkov 
Evropske obrambne agencije in stalnega 
strukturiranega sodelovanja iz proračuna 
Unije edina možnost, predvidena v 
ustanovnih pogodbah.

5. zavrača, da se upravni in operativni 
odhodki Evropske obrambne agencije in 
stalnega strukturiranega sodelovanja krijejo 
iz proračuna Unije; ugotavlja, da je 
obramba v izključni nacionalni 
pristojnosti.
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Or. en

Predlog spremembe 42
Anna Fotyga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. odločno podpira, da morajo 
odhodki za podporo SZVP vključevati 
pomorsko varnost, saj se 90 % svetovne 
trgovine opravi po morju ter vsako 
oviranje predstavlja neposredne in 
posredne varnostne izzive za Evropo; 
poziva, naj EU nadalje ukrepa, da se 
zagotovi pravica do plovbe povsod po 
svetu, varstvo glavnih poti globalne 
trgovine in varnost finančnih interesov 
EU.

Or. en

Predlog spremembe 43
Nathalie Loiseau, Urmas Paet, Christophe Grudler, Bernard Guetta

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. ponovno izraža odločno podporo 
evropskemu programu za razvoj 
obrambne industrije (EDIDP), ki je 
namenjen podpori konkurenčnosti in 
inovacijski zmogljivosti obrambne 
industrije Unije; ponovno poudarja, da 
evropski program za razvoj obrambne 
industrije prispeva k pomenu evropske 
obrambne tehnološke in industrijske 
podlage, dokler ne bo leta 2021 
ustanovljen evropski obrambni sklad s 
polnimi pooblastili.
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Or. en

Predlog spremembe 44
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. pozdravlja, da je bilo 255 milijonov 
EUR predvidenih za evropski program za 
razvoj obrambne industrije (EDIDP), in 
opozarja na pomembno vlogo Evropskega 
obrambnega sklada (ERS) v prihodnjih 
proračunih, zlasti v naslednjem večletnem 
finančnem okviru.

Or. en

Predlog spremembe 45
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 a. poudarja, da je treba podpreti in 
zaščititi skupnost LGBTI+ po vsem svetu; 
poziva k dodelitvi sredstev EU za podporo 
skupnostim LGBTI+ v državah, kjer so 
njihove pravice ogrožene.

Or. en

Predlog spremembe 46
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja pomen sodelovanja v 
okviru evropskega obrambnega sklada in 
poziva države članice, naj povečajo 
uporabo teh možnosti financiranja.

Or. en

Predlog spremembe 47
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poudarja odgovornost EU, da 
podpre zaščito Arktike; poudarja, kako 
pomembno je vlagati v bolj usklajeno 
politiko EU za Arktiko.

Or. en

Predlog spremembe 48
Charlie Weimers

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. zahvaljuje se ameriškim davčnim 
zavezancem za subvencioniranje 
obrambnih proračunov držav članic EU, 
ki uživajo jedrsko zaščito Nata pod 
vodstvom ZDA.

Or. en

Predlog spremembe 49
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Vladimír Bilčík

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k povečanju sredstev za boj 
proti kampanjam dezinformiranja, ki 
ogrožajo demokratične procese v 
sosedstvu Unije.

Or. en

Predlog spremembe 50
Lukas Mandl

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. da se zagotovi natančen pregled 
izvajanja pridružitvenih sporazumov in 
približevanja pravnemu redu EU v 
državah pristopnicah, pa tudi v 
pridruženih državah vzhodnega 
partnerstva, bi morala ESZD predvideti 
imenovanje lokalnega agenta, 
odgovornega za spremljanje razvoja 
dogodkov v nacionalnem parlamentu; EU 
bi tako lahko bila obveščena o politično 
pomembnih dogodkih v parlamentih teh 
držav, s sorazmerno majhnimi naložbami 
v proračunskem smislu.

Or. en

Predlog spremembe 51
Luisa Porritt, Martin Horwood, Irina Von Wiese, Phil Bennion

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. poudarja, da je treba nujno 
izkoreniniti spolno nasilje in nasilje na 
podlagi spola, tako da se odpravi njuna 
razširjena in sistematična uporaba kot 
vojnega orožja; poziva k uporabi sredstev 
EU za podporo pravicam žensk po svetu 
pri dostopu do varnega in zakonitega 
splava;

Or. en

Predlog spremembe 52
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. opozarja na dejstvo, da je za 
nepredvidene krize potrebna prožnost in 
manevrski prostor v proračunu, zato 
opozarja, da je treba hitro in učinkovito 
ukrepati, če je to potrebno.

Or. en

Predlog spremembe 53
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5 b. poziva k povečanju sredstev za 
projekte, osredotočene na podporo 
beguncem iz Venezuele, ki so zbežali v 
sosednje države, vključno z ozemlji držav 
članic EU na Karibih.
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Or. en

Predlog spremembe 54
Anna Fotyga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. podpira okrepljeno in vidnejšo 
vlogo nadzorne misije EU v Gruziji ob 
upoštevanju vse večje ruske agresije proti 
Gruziji, s čimer se zaostrujejo obstoječe 
napetosti.

Or. en

Predlog spremembe 55
Anna Fotyga

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. meni, da bo financiranje agencije 
UNRWA nadzorovalo Evropsko računsko 
sodišče ob upoštevanju razkritega 
internega etičnega poročila OZN, v 
katerem so bilo izpostavljeni resni primeri 
slabega upravljanja in zloraba pooblastil 
na najvišjih ravneh agencije UNRWA, 
vključno z generalnim komisarjem; 
kakršno koli zmanjšanje sredstev ne bi 
smelo vplivati na zagotavljanje pomoči in 
storitev za tiste, ki jih potrebujejo, ampak 
bi namesto tega spodbudilo večjo 
proračunsko učinkovitost in omogočilo 
večjo mednarodno odgovornost glede 
predpisov o financiranju.

Or. en
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Predlog spremembe 56
Urmas Paet, Hilde Vautmans, Javier Nart, Ilhan Kjučuk (Ilhan Kyuchyuk), Klemen 
Grošelj, Nathalie Loiseau, Christophe Grudler

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. poudarja, da je treba nujno 
izkoreniniti spolno nasilje in nasilje na 
podlagi spola, tako da se odpravi njuna 
sistematična uporaba kot vojnega orožja; 
poziva, naj se sredstva EU uporabijo za 
podporo žrtvam nasilja na podlagi spola.

Or. en

Predlog spremembe 57
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5c. je seznanjen z majhnim 
povečanjem sredstev za evropski 
instrument za demokracijo in človekove 
pravice (EIDHR) in med drugim poudarja 
pomembno vlogo misij EU za opazovanje 
volitev (EOM).

Or. en

Predlog spremembe 58
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 d (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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5d. poudarja pomembno vlogo misij za 
opazovanje volitev, ki prispevajo h krepitvi 
demokratičnih institucij in zaupanja 
javnosti v volilne postopke ter tako 
spodbujajo stabilnost in utrjujejo druge 
zunanjepolitične cilje, tudi vzpostavljanje 
miru.

Or. en

Predlog spremembe 59
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 e (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5e. opozarja, da sedanji predlog 
proračuna temelji na proračunu s polnimi 
prispevki Združenega kraljestva v letu 
2020;

Or. en

Predlog spremembe 60
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 f (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5f. opozarja, da se države v južnem 
sosedstvu soočajo z ogromnim pritiskom 
zaradi razvoja burnih dogodkov v regiji, 
vključno s konflikti v Siriji in Libiji, 
vzponom ekstremizma ter s tem 
povezanimi gibanji beguncev in 
migrantov, in meni, da bi si lahko z 
dodatnimi prizadevanji in financiranjem 
ukrepov za krepitev zaupanja prizadevali 
za reševanje sedanjih problemov.
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Predlog spremembe 61
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 g (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5g. opozarja tudi, da je glede na 
naraščajoče slabšanje varnostnih razmer 
na vzhodnih mejah EU pomembno, da se 
še naprej krepi zaupanje z vzhodnimi 
partnericami in da se zagotovi zadostno 
financiranje za podporo stabilnosti in 
krepitvi demokracije v tej regiji, zlasti kar 
zadeva Ukrajino in trajajoče konfliktne 
razmere v vzhodni Ukrajini.

Or. en

Predlog spremembe 62
Michael Gahler, Vangelis Meimarakis

Osnutek mnenja
Odstavek 5 h (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5h. poudarja, da lahko ESZD v svetu 
vse močnejših in novih izzivov izpolni 
svojo vlogo in svoj mandat le, če se 
ustrezno financira in zaposluje, zato 
pozdravlja predlog te službe o novih 
delovnih mestih, zlasti na področjih 
strateškega komuniciranja ter skupne 
varnostne in obrambne politike.

Or. en


