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Predlog spremembe 1
Erik Marquardt

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Svet, naj dokončno pripravi 
pogajalske mandate za novi večletni 
finančni okvir in instrument za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje 
(NDICI);

1. poziva Svet, naj dokončno pripravi 
pogajalske mandate za novi večletni 
finančni okvir in instrument za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje 
(NDICI); poziva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru cilji porabe 
za podnebje povečajo vsaj za 50 %, za 
biotsko raznovrstnost pa 
vsaj za dodatnih 10 %;

Or. en

Predlog spremembe 2
Dominique Bilde

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva Svet, naj dokončno pripravi 
pogajalske mandate za novi večletni finančni 
okvir in instrument za sosedstvo ter razvojno 
in mednarodno sodelovanje (NDICI);

1. poziva Svet, naj dokončno pripravi 
pogajalske mandate za novi večletni 
finančni okvir in instrument za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje 
(NDICI), in opozarja, da bi morale imeti 
najmanj razvite države tudi v prihodnje 
prednost pri evropski razvojni pomoči;

Or. fr

Predlog spremembe 3
Erik Marquardt

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja, da so pogodbenice 
Pariškega sporazuma v skladu z njegovim 
členom 2(1)(c) finančne tokove dolžne 
uskladiti „z razvojnimi usmeritvami, ki 
vodijo v zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov in v večjo odpornost družbe proti 
spremembi podnebja“; poziva, naj se v 
skladu s političnimi izjavami vseh treh 
institucij zakonsko določi načelo 
neškodovanja, tako da se v uredbo o 
večletnem finančnem okviru in uredbo o 
lastnih sredstvih vključi naslednji člen:
„Projekti, ki se financirajo iz proračuna 
EU, se pregledajo, da se ugotovi, ali 
vplivajo na okolje, podnebje ali družbo, in 
če je temu tako, se v zvezi z njimi izvede 
preverjanje primernosti z vidika podnebja 
in okolja, vključno z biotsko 
raznovrstnostjo, ter socialne vzdržnosti, da 
bi čim bolj zmanjšali negativne učinke in 
čim bolj povečali koristi za okolje, 
podnebje in družbo. Subjekti, ki zaprosijo 
za financiranje, v ta namen predložijo 
ustrezne informacije, in sicer na podlagi 
zavezujočih smernic, ki jih pripravi 
Komisija. Na Komisijo se prenese 
pooblastilo, da te smernice sprejme v 
obliki delegiranega akta, pri čemer za 
določitev, ali je določena gospodarska 
dejavnost okoljsko trajnostna in v skladu s 
podnebnimi cilji EU, v celoti upošteva 
merila iz [uredbe o vzpostavitvi okvira za 
spodbujanje trajnostnih naložb].
Projekti, ki niso združljivi s tem, da se cilji 
Pariškega sporazuma uresničijo prek 
cilja, da se globalno segrevanje zadrži pod 
1,5 °C, niso upravičeni do podpore iz 
proračuna EU.“

Or. en

Predlog spremembe 4
Erik Marquardt



AM\1199618SL.docx 5/12 PE648.344v01-00

SL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poudarja, da je Parlament stališče o 
instrumentu NDICI sprejel v prvi 
obravnavi 4. marca 2019, mandat v zvezi s 
tem instrumentom pa potrdil 8. oktobra 
2019; 

2. poudarja, da je Parlament stališče o 
instrumentu NDICI sprejel v prvi 
obravnavi 4. marca 2019, mandat v zvezi s 
tem instrumentom pa potrdil 8. oktobra 
2019; želi spomniti, da je Parlament v tem 
stališču pozval, naj 45 % skupnih 
finančnih sredstev instrumenta NDICI 
prispeva k podnebnim ciljem, okoljskemu 
upravljanju in varstvu okolja, biotski 
raznovrstnosti in boju proti dezertifikaciji, 
pri čemer bi moralo biti 30 % vseh 
finančnih sredstev namenjenih blaženju 
podnebnih sprememb in prilagajanju 
nanje;

Or. en

Predlog spremembe 5
Erik Marquardt

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj se v naslednjem 
večletnem finančnem okviru pri 
dokumentih za načrtovanje politike, 
povezane z razvojem, kot vodilo 
uporabljajo vse horizontalne smernice za 
preverjanje primernosti z vidika podnebja 
in biotske raznovrstnosti;

Or. en

Predlog spremembe 6
Dominique Bilde

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bodo izboljšanje 
kohezije med državami članicami in 
povečanje solidarnosti s partnerji glavni cilji 
v prihodnjem proračunskem obdobju;

3. poudarja, da bodo izboljšanje 
kohezije med državami članicami in 
povečanje solidarnosti s partnerji glavni 
cilji v prihodnjem proračunskem obdobju; 
zlasti poudarja, kako pomembno je, da več 
držav članic uresniči cilj, da bodo 0,7 % 
ali več svojega BND namenile za uradno 
razvojno pomoč, hkrati pa je pomembno 
tudi, da se za države prejemnice razvojne 
pomoči določijo pogoji glede uporabe 
sredstev, nadzora migracij itd.;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, da bodo izboljšanje 
kohezije med državami članicami in 
povečanje solidarnosti s partnerji glavni 
cilji v prihodnjem proračunskem obdobju;

3. poudarja, da bodo izboljšanje 
kohezije med državami članicami, 
povečanje solidarnosti s partnerji in 
uresničevanje Agende 2030 glavni cilji v 
prihodnjem proračunskem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 8
Erik Marquardt

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj bodo vse naložbe v 
infrastrukturo, ki naj bi se izvajale več kot 
pet let, skladne z nacionalnimi 
podnebnimi in energetskimi cilji, pri 
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njihovem načrtovanju pa naj se prednost 
nameni ukrepom za energijsko 
učinkovitost (načelo „energijska 
učinkovitost na prvem mestu“) in 
preučitvi posebnih načinov za 
razogljičenje, ki so skladni s ciljem, da se 
globalno segrevanje zadrži pod 1,5 °C, pa 
tudi odpornosti na negativne vplive 
podnebnih sprememb; poziva, naj se v 
obvezno analizo stroškov in koristi 
celotnega življenjskega cikla projekta 
vključijo vse tri kategorije emisij 
toplogrednih plinov, in sicer v primerjavi z 
najverjetnejšo izhodiščno vrednostjo, in 
naj se izrecno upoštevajo, da bi se izognili 
nasedlim naložbam;

Or. en

Predlog spremembe 9
Beata Kempa

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da Evropski razvojni 
sklad ne bi smel biti del instrumenta 
NDICI, saj bi kot instrument, ki se ne 
financira iz proračuna, zagotovil nemoten 
prenos finančnih sredstev za naslednja 
leta;

Or. en

Predlog spremembe 10
Dominique Bilde

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponavlja, da morajo Unija in države 4. ponavlja, da morajo Unija in države 
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članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v 
zvezi s ciljem 0,7 %, cilji trajnostnega 
razvoja in cilji v zvezi z zdravjem in 
izobraževanjem.

članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v 
zvezi s ciljem 0,7 %, cilji trajnostnega 
razvoja in cilji v zvezi z zdravjem in 
izobraževanjem; poudarja, da so cilj, da 
0,7 % BND namenijo za razvojno pomoč, 
leta 2018 izpolnile le štiri države članice 
(med katerimi je bilo Združeno kraljestvo, 
ki ni več članica Evropske unije), a kljub 
temu pozdravlja napredek, ki so ga 
dosegle ostale države članice, zlasti 
Francija, Madžarska, Malta in Švedska, v 
katerih se je delež uradne razvojne 
pomoči med letoma 2017 in 2018 povečal;

Or. fr

Predlog spremembe 11
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. ponavlja, da morajo Unija in države 
članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v 
zvezi s ciljem 0,7 %, cilji trajnostnega 
razvoja in cilji v zvezi z zdravjem in 
izobraževanjem.

4. ponavlja, da morajo Unija in države 
članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v 
zvezi s ciljem 0,7 %, cilji trajnostnega 
razvoja, cilji v zvezi z zdravjem, 
izobraževanjem, podnebnimi ukrepi in 
enakostjo spolov.

Or. en

Predlog spremembe 12
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da je treba v primeru 
krize v okviru zunanje politike Unije dati 
na voljo zadostna sredstva, da se zaščitijo 
najranljivejše osebe, in da morajo biti 
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njeni instrumenti dovolj prožni, da se 
omogoči sodelovanje z državami, ki 
pomagajo beguncem;

Or. en

Predlog spremembe 13
Hildegard Bentele

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva, naj se izvaja načelo iz 
člena 208 PDEU glede skladnosti politik 
za razvoj, poleg tega pa naj se jasno 
opredelijo pristojnosti posameznih 
institucij EU pri izpolnjevanju obveznosti 
na področju zagotavljanja skladnosti 
politik;

Or. de

Predlog spremembe 14
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva, naj se finančna podpora 
EU za agencijo UNRWA v letu 2021 
poveča, da bo agencija lahko izpolnila 
svoj mandat in več milijonom palestinskih 
beguncev v regiji z vse večjimi potrebami 
po humanitarni in razvojni pomoči 
zagotovila nujno potrebne storitve;

Or. en
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Predlog spremembe 15
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 7 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7a. ponovno izraža zaskrbljenost 
zaradi vplivov podnebnih sprememb na 
ranljive skupine prebivalstva v državah v 
razvoju, saj so naravni viri za preživetje in 
človekov razvoj zaradi njih omejeni, poleg 
tega pa se prebivalci zaradi njih 
razseljujejo; opozarja, da je treba te 
ranljive skupine prebivalstva s sredstvi 
Unije zaščititi in zagotoviti, da so otroci v 
središču humanitarne, razvojne in 
podnebne politike EU ter njenih 
dodeljenih finančnih sredstev;

Or. en

Predlog spremembe 16
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da morajo Unija in 
njene države članice za okrepitev 
solidarnosti s partnerskimi državami 
poleg BDP upoštevati še druge kazalnike, 
s katerimi se merijo neenakosti, blaginja, 
človekov razvoj, kakovost okolja ali 
enakost spolov;

Or. en

Predlog spremembe 17
Mónica Silvana González
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Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. vztraja, da je treba v zvezi z 
dodelitvami za posamezne države sprejeti 
jasen in celosten pristop, ki bo vključeval 
merila na podlagi večdimenzionalnih 
vzrokov revščine in neenakosti, pa tudi 
kvalitativna merila, povezana z 
marginalizacijo specifičnih skupin, 
izpostavljenostjo vplivom podnebnih 
sprememb in dovzetnostjo zanje, dostopom 
do socialne zaščite in pokritostjo z njo, ter 
druge kazalnike prikrajšanosti; poziva 
EU, naj se bolj osredotoči na ljudi, ki 
najbolj potrebujejo pomoč, in ne 
predvsem na države, ki jo najbolj 
potrebujejo, in sicer tako, da oblikuje 
strategije, ki bodo ciljno prilagojene 
državam v prehodu;

Or. en

Predlog spremembe 18
Mónica Silvana González

Osnutek mnenja
Odstavek 10 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

10a. poudarja, kako pomembno je 
zagotoviti, da se geografske in tematske 
prednostne naloge dopolnjujejo, tako da 
se upoštevajo potrebe držav in regij, pa 
tudi specifične socialne potrebe; poziva 
EU, naj se bolj zavzema za krepitev vloge 
žensk in skupin civilne družbe, vključno z 
osebami LGBTI, invalidi in domorodnimi 
ljudstvi, da bi oblikovala trajnostno, 
vključujočo in odporno družbo.

Or. en
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