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Predlog spremembe 1
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva k močnemu in 
ambicioznemu proračunu za leto 2021, da 
bi podprli pravično, vključujočo in 
trajnostno rast, ublažili socialno-
ekonomski vpliv krize COVID-19, okrepili 
gospodarsko, socialno in regionalno 
konvergenco, kohezijo in odpornost ter 
pospešili izvajanje ključnih evropskih 
ciljev, kot so evropski zeleni dogovor, cilji 
trajnostnega razvoja, Pariški sporazum, 
evropski steber socialnih pravic, digitalna 
preobrazba in pravičen prehod na 
ogljično nevtralno gospodarstvo 
najpozneje do leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 2
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek -1 (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1. poziva, naj se proračun Unije za 
leto 2021 uskladi s cilji zelenega dogovora 
in Pariškega sporazuma ter prispeva k 
izpolnjevanju zavez EU v zvezi s 
podnebjem do leta 2030 in zaveze k 
ogljično nevtralnemu gospodarstvu 
najpozneje do leta 2050;

Or. en
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Predlog spremembe 3
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek -1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1a. ponovno poudarja svoje stališče in 
se zavzema za proračun za leto 2021 v 
višini 192,1 milijarde EUR v tekočih 
cenah v odobritvah obveznosti ter 
ponovno poziva k še dodatnim odobritvam 
v odziv na socialno-ekonomske posledice 
krize COVID-19; v zvezi s tem obžaluje 
pomanjkanje ambicioznosti in odločnosti, 
ki ga je Komisija pokazala v predlogu 
proračuna za leto 2021, kar pomeni 
zmanjšanje za 9,8 % v primerjavi s 
proračunom za leto 2020 v smislu 
obveznosti in znatno zmanjšanje osrednjih 
politik in programov EU, kot so kohezija, 
kmetijstvo, podpora MSP, zdravje, 
raziskave in inovacije; poudarja, da se teh 
zmanjšanj ne sme obravnavati kot 
izravnavanje s povečanjem sredstev v 
okviru instrumenta Next Generation EU, 
ter poziva, naj se v proračunu za leto 2021 
znatno okrepijo sredstva za navedene 
politike in programe; 

Or. en

Predlog spremembe 4
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek -1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-1b. poudarja, da je simetrični šok 
zaradi pandemije COVID-19 povzročil 
asimetrične posledice med državami 
članicami; je izjemno zaskrbljen, ker 
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gospodarske napovedi Komisije iz poletja 
2020 predvidevajo globljo recesijo z 
večjimi razlikami od prvotno predvidenih, 
pa tudi znatno povečanje brezposelnosti; 
zato poudarja potrebo po solidarnosti, 
ambicijah in odločnosti na evropski ravni, 
da bi odpravili negativne posledice krize;

Or. en

Predlog spremembe 5
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog 
za nov instrument za okrevanje, ki se 
imenuje Next Generation EU;

1. poziva, da se v povečanem 
proračunu Unije za leto 2021 predvidi 
ambiciozen in učinkovit znesek za 
vključujoče, trajnostno in odporno 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; priznava dogovor 
Evropskega sveta o novem instrumentu za 
okrevanje, ki se imenuje Next Generation 
EU, kot pomemben prvi korak v tej smeri; 
vendar obžaluje, da so bila v končnem 
sporazumu zelo zmanjšana nepovratna 
sredstva v instrumentu Next Generation 
EU, kar resno ogroža ravnovesje med 
nepovratnimi sredstvi in posojili; obžaluje 
množično zmanjšanje dodatnih sredstev 
za program Obzorje Evropa, sklad 
InvestEU, razvoj podeželja (EKSRP) in 
sklad za pravičen prehod, ukinitev 
dodatnih sredstev za program EU za 
zdravje, instrument za sosedstvo ter 
razvojno in mednarodno sodelovanje 
(NDICI) in humanitarno pomoč, pa tudi 
popolno ukinitev instrumenta za podporo 
solventnosti; poudarja, da bodo ti rezi 
resno ogrozili prizadevanja za okrevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 6
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog 
za nov instrument za okrevanje, ki se 
imenuje Next Generation EU;

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021, ki ustreza prvemu letu 
večletnega finančnega okvira 2021–2027, 
predvidi ambiciozen znesek za okrevanje 
evropskega gospodarstva po posledicah 
pandemije covida-19; pozdravlja dogovor 
Evropskega sveta o novem instrumentu za 
okrevanje, ki se imenuje Next Generation 
EU in temelji na skupnem zadolževanju 
Unije, pri čemer se opira na potrebno 
solidarnost za reševanje simetričnega 
šoka in ki predvideva predvsem 
nepovratna sredstva, posojila in 
oblikovanje rezervacij za jamstva; 
pozdravlja pobudo predsednice Evropske 
komisije, da z aktiviranjem člena 324 
Pogodbe o delovanju Evropske unije 
vključi Parlament neposredno v pogajanja 
o načrtu za okrevanje; 

Or. en

Predlog spremembe 7
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
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pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU;

pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU; poziva k 
zagotavljanju predhodnega 
demokratičnega in parlamentarnega 
nadzora in zato zahteva vključitev 
Evropskega parlamenta z delegiranimi 
akti v naknadno preverjanje, da bo denar 
v okviru instrumenta za sanacijo in 
reševanje dobro porabljen v interesu 
evropskih državljanov in zagotavljal 
dejansko evropsko dodano vrednost;

Or. en

Predlog spremembe 8
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU;

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi učinkovit znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU; poudarja, da bi za 
katero koli pomoč iz programa Next 
Generation EU moral biti pogoj izvajanje 
strukturnih reform za spodbujanje rasti, 
ki so hrbtenica gospodarskega okrevanja; 

Or. en

Predlog spremembe 9
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 1. poziva, da se proračun Unije za 
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leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog 
za nov instrument za okrevanje, ki se 
imenuje Next Generation EU;

leto 2021 prilagodi in nameni okrevanju 
evropskega gospodarstva po upadu 
gospodarske rasti zaradi nacionalnih in 
regionalnih ukrepov za omejitev gibanja 
kot odziv na pandemijo covida-
19; obžaluje predlog za nov instrument za 
okrevanje, ki se imenuje Next Generation 
EU, s katerim se vzpostavlja dolžniška 
unija, s čimer se krši člen 311 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 10
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU;

1. poziva, da se v proračunu Unije za 
leto 2021 predvidi ambiciozen znesek za 
okrevanje evropskega gospodarstva po 
pandemiji covida-19; pozdravlja predlog za 
nov instrument za okrevanje, ki se imenuje 
Next Generation EU, in poziva k 
njegovemu hitremu sprejetju;

Or. en

Predlog spremembe 11
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poudarja, da bi moralo biti pri 
vseh naložbah, ki se financirajo s sredstvi 
EU, upoštevano načelo stroškovne 
učinkovitosti; poudarja, da bi morali 
financiranje EU spremljati merljivi cilji in 
rezultati, vključno z merljivim in 
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primerljivim mehanizmom ocenjevanja, ki 
bo omogočil primerjanje in razvrščanje 
posameznih programov Unije glede na 
njihovo učinkovitost;

Or. en

Predlog spremembe 12
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva, naj bodo v proračunu EU 
za leto 2021 evropski državljani v središču 
strategije za trajnostno okrevanje, tudi z 
izvedbo zelenega dogovora in zaveze EU 
glede ogljično nevtralnega gospodarstva 
najpozneje do leta 2050, digitalno agendo 
in vključujočo industrijsko strategijo;

Or. en

Predlog spremembe 13
Alfred Sant

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. opozarja na asimetričen vpliv 
pandemije COVID-19 na gospodarstva 
držav članic; poudarja uničujoče 
posledice, ki jih občutijo storitvena 
gospodarstva, zlasti turistični sektor;
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Or. en

Predlog spremembe 14
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
Odstavek 1 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1b. poziva k racionalizaciji proračuna 
na vseh ravneh; poudarja, kako 
pomembno je, da organi, ki prejmejo 
finančna sredstva EU, zagotavljajo 
odgovornost in preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 15
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se z ambicioznejšimi 
proračunskimi sredstvi Unije za leto 2021 
podpre hitro izvajanje mehanizma za 
okrevanje in odpornost, namenjenega 
obravnavi številnih družbeno-
gospodarskih izzivov, s katerimi se 
soočajo države članice; poziva k 
povečanju nepovratnih sredstev in 
prilagodljivim pogojem za posojila, kar 
zelo presega varčevalna pravila Pakta za 
stabilnost in rast; poziva k uvedbi 
instrumenta za podporo naložbam, ki 
bodo spodbujale pravično, vključujočo in 
trajnostno rast ter okrepile konvergenco, 
kohezijo in odpornost v skladu s cilji 
evropskega zelenega dogovora, Pariškega 
sporazuma, načeli neškodovanja, cilji 
trajnostnega razvoja, evropskim stebrom 
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socialnih pravic in ciljem pravičnega 
prehoda na ogljično nevtralno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2050; 
poudarja, da je potrebno hitro izvajanje 
instrumenta in poziva, naj se izplačila 
začnejo čim prej v letu 2021; obžaluje 
makroekonomske pogoje, povezane z 
instrumentom, izključitev Evropskega 
parlamenta iz njegovega upravljanja, kar 
pomeni odstop od metode Skupnosti, in 
odobrava medvladni pristop ter postopek 
za zaviranje v sili, ki ga je sprejel Evropski 
svet, kar bi lahko privedlo do škodljivih 
zamud;

Or. en

Predlog spremembe 16
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre hitro 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja; poudarja, da bi se 
moral tovrstni instrument osredotočiti na 
naložbe, ki spodbujajo rast, v skladu z 
evropskim stebrom socialnih pravic, 
Pariškim sporazumom in načelom 
neškodovanja, ter bi moral biti skladen z 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi 
načrti; opozarja, da bi moral proračun 
Unije podpirati tudi zagotavljanje 
trajnostnih in socialno uravnoteženih 
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strukturnih reform, ki povečujejo 
konkurenčnost, konvergenco, trajnostno, 
vključujočo in povezano rast, ter v zvezi s 
tem poziva, naj se prva plačila v letu 2021 
izvedejo čim prej; poziva, naj ima 
Evropski parlament vlogo pri upravljanju 
evropskega mehanizma za obnovo in 
odpornost, da bi zagotovili ravnotežje 
institucionalnih pooblastil, ter naj se 
Evropsko komisijo pooblasti za 
spremljanje načrtov za okrevanje in 
odpornost;

Or. en

Predlog spremembe 17
Aurore Lalucq

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje, 
odpornost in polno zaposlenost, s katerim 
se poskušajo odpraviti težave, opredeljene 
v evropskem semestru, katerega morajo 
usmerjati cilji trajnostnega razvoja; 
pozdravlja, da je Evropska komisija do 
leta 2022 začasno zamrznila evropska 
proračunska pravila; meni, da je treba 
pred razveljavitvijo zaščitne klavzule 
nujno dokončati revizijo okvira 
proračunske in gospodarske politike 
Unije;

Or. fr

Predlog spremembe 18
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja; poudarja pomen 
mehanizma za okrevanje in odpornost, da 
bi podprli države članice pri izpolnjevanju 
zavez iz Pariškega sporazuma in pri 
doseganju ogljično nevtralnega 
gospodarstva najpozneje do leta 2050; 

Or. en

Predlog spremembe 19
Alfred Sant

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja, pri čemer je treba v 
celoti upoštevati vse večjo potrebo po 
premostitvi gospodarskih in socialnih 
razlik med različnimi deli in regijami 
znotraj Unije;

Or. en

Predlog spremembe 20
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
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Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 21
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, 
kamor bodo vključeni tudi cilji 
trajnostnega razvoja;

2. poziva, da se s proračunskimi 
sredstvi Unije za leto 2021 podpre 
izvajanje mehanizma za okrevanje in 
odpornost, namenjenega soočanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru;

Or. en

Predlog spremembe 22
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva Komisijo, naj beleži 
praktične primere dobre prakse na 
področju uporabe orodij za pripravo 
zelenih proračunov; poudarja, da so 
zdrave javne finance glavni cilj evropskih 
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fiskalnih pravil, zato zelene naložbe ne bi 
smele nikoli biti obravnavane zunaj 
proračunskega okvira Pakta za stabilnost 
in rast;

Or. en

Predlog spremembe 23
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. meni, da je močna tehnična 
podpora bistvenega pomena za okrepitev 
upravnih zmogljivosti držav članic za 
razvoj in izvajanje upravnih ter 
strukturnih reform, potrebnih za 
odpornost in okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, kako pomembna je 
solventnost kot podlaga za zdrav, trden in 
trajnosten gospodarski razvoj; poziva k 
institucionalni prenovi, da bi se bolj 
osredotočili na solventnost, kapital in 
omejevalno monetarno politiko, namesto 
na likvidnost, denarna sredstva in 
spodbujevalno denarno 
politiko; poudarja, da je ta prenova 
potrebna zaradi uničujočih gospodarskih 
posledic nacionalnih in regionalnih 
ukrepov omejitve gibanja v odgovor na 
pandemijo COVID-19; opozarja, da se 
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predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti nikakor ne bi smel uporabljati 
kot nepoštena državna pomoč za države 
članice, ki v zadnjih letih niso upravljale 
svojih javnih financ, in imajo zato manj 
možnosti v okviru proračuna za 
zagotavljanje državne pomoči; to bi 
ustvarilo spodbudo za države članice, da si 
ne bodo prizadevale za zdrave 
proračunske politike, ampak bodo 
špekulirale glede prihodnjih programov 
EU za izredne razmere, ki jih večinoma 
financirajo tiste države članice, ki so 
izvajale zdrave proračunske politike; 

Or. en

Predlog spremembe 25
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
tveganje neravnovesij na enotnem trgu 
zaradi neenotnih zmogljivosti za 
zagotavljanje finančne podpore državam 
članicam; obžaluje, da je Evropski svet 
umaknil začasni instrument za podporo 
plačilni sposobnosti; vztraja, da bi bilo 
treba podjetjem, ki jim grozi insolventnost, 
hitro zagotoviti podporo, da bi se izognili 
morebitnemu dodatnemu negativnemu 
učinku na naložbe in stopnjo 
brezposelnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 26
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, da so potrebni okrepljeni 
in ciljno usmerjeni nujni ukrepi za hitro 
in učinkovito podporo državljanom, 
delavcem, samozaposlenim in sektorjem, 
ki jih je pandemija močneje prizadela; s 
tem v zvezi poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, zlasti MSP, ki imajo 
zaradi pandemije težave s solventnostjo; 
opozarja na predlog Komisije o 
instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in obžaluje, da ga je Svet 
popolnoma ukinil;

Or. en

Predlog spremembe 27
Aurore Lalucq

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo, ob upoštevanju 
socialnih in okoljskih pogojev; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

Or. fr

Predlog spremembe 28
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Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro v skladu z zelenim 
dogovorom in zavezo EU glede ogljično 
nevtralnega gospodarstva najpozneje do 
leta 2050;

Or. en

Predlog spremembe 29
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo; opozarja na 
predlog o instrumentu za podporo plačilni 
sposobnosti in poziva, da mora biti ta 
podpora na voljo hitro;

3. poudarja, kako pomembno je 
podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-
19 težave s solventnostjo in poziva, da 
mora biti ta podpora na voljo hitro;

Or. en

Predlog spremembe 30
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski
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Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poziva, naj se s proračunom Unije 
za leto 2021 zagotovi, da bo program 
InvestEU dosegel svoj dolgoročni cilj, več 
investicijskih zmogljivosti za podporo 
delovnim mestom, malim in srednjim 
podjetjem, trajnostni infrastrukturi in 
raziskavam, kot tudi opravil svojo novo 
kratkoročno nalogo, podpreti gospodarsko 
okrevanje prek strateških naložb; poziva 
Komisijo, naj zagotovi, da bodo podjetja, 
ki imajo vlogo v evropski vrednostni 
verigi, kot so podizvajalci, preživela in se 
usmerila v okolju prijazno poslovanje in 
digitalni prehod;

Or. en

Predlog spremembe 31
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet zaradi pandemije covida-
19; poziva, da se povečajo sredstva, kar bo 
omogočilo polno in hitro izvajanje politike 
Unije o konkurenci;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet zaradi pandemije covida-
19, in podpira njegovo izvajanje, dokler 
bo potrebno med obdobjem okrevanja; 
vendar je zaskrbljen, da bi lahko prišlo 
zaradi večjih razlik med ravnjo državne 
pomoči, ki jo dodeljujejo države članice, 
do izkrivljanja trga in neenakih 
konkurenčnih pogojev; poziva Komisijo, 
naj vzpostavi skupne minimalne 
standarde za določitev zahteve, da 
podjetja, ki prejemajo finančno pomoč, 
izpolnjujejo okoljska in socialna merila 
ter merila preglednosti obdavčitve, da bi 
se izognili različnim nacionalnim 
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merilom, ki bi povzročila nadaljnja 
odstopanja, ter dokazali, kako se prejeta 
javna podpora uporablja za uskladitev 
njihovega poslovanja s podnebnimi in 
okoljskimi cilji EU ter Pariškim 
sporazumom; opozarja, da mora biti 
odobritev pomoči omejena na kritje izgub 
zaradi covida-19; poziva, naj se podjetjem, 
registriranim v davčnih oazah, prepove 
dostop do državne pomoči ali svežnjev 
finančne podpore, če se ne obvežejo, da 
bodo spremenila svoje vedenje; poziva, da 
se povečajo sredstva, kar bo omogočilo 
polno in hitro izvajanje politike Unije o 
konkurenci;

Or. en

Predlog spremembe 32
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet zaradi pandemije covida-
19; poziva, da se povečajo sredstva, kar bo 
omogočilo polno in hitro izvajanje politike 
Unije o konkurenci;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet v podporo gospodarstvu 
zaradi pandemije covida-19; poziva, da se 
povečajo sredstva, kar bo omogočilo polno 
in hitro izvajanje politike Unije o 
konkurenci; v zvezi s tem poudarja 
možnost, ki je bila podeljena v okviru 
tretje spremembe začasnega okvira 
državne pomoči, zagotavljanja javne 
podpore vsem mikro in malim podjetjem, 
čeprav so bila v finančnih težavah že 31. 
decembra 2019, in podpira njeno 
uporabo, dokler bo to potrebno v obdobju 
okrevanja; spodbuja države članice in 
EU, naj prek svojega novega instrumenta 
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za oživitev, Next Generation EU, v celoti 
izkoristijo začasni okvir državne pomoči; 
predvideva, da bo morala Komisija 
spremljati tudi programe, odobrene v 
skladu z začasnim okvirom, in njihov 
učinek na delovanje enotnega trga; 
opozarja, da države članice pri 
zagotavljanju gospodarske podpore preko 
državne pomoči ne uporabljajo enakih 
sredstev, kar povzroča izkrivljanja na 
popolnoma delujočem notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 33
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za 
državno pomoč, sprejet zaradi pandemije 
covida-19; poziva, da se povečajo sredstva, 
kar bo omogočilo polno in hitro izvajanje 
politike Unije o konkurenci;

4. pozdravlja aktivacijo splošne 
odstopne klavzule za prekinitev pakta za 
stabilnost in rast ter uvedbo začasnega 
okvira za državno pomoč, sprejetega 
zaradi pandemije covida-19, vključno z 
njegovo spremenjeno različico, ki 
omogoča javno podporo mikro in malim 
podjetjem, tudi v primerih, ko so bila 
podjetja 31. decembra 2019 že v finančnih 
težavah; vendar opozarja na neenako 
zmogljivost držav članic, da zagotovijo 
finančno podporo sektorjem in 
državljanom, ki jih je huje prizadela 
pandemija, kar bi lahko povzročilo 
izkrivljanje enakih konkurenčnih pogojev 
na evropski ravni, in poziva k sprejetju 
posebnih ukrepov, s katerimi bi čim bolj 
zmanjšali stranske učinke odprave pravil 
o državni pomoči, ki povečujejo 
neenakosti in ogrožajo enotni trg; poziva 
k razveljavitvi pakta za stabilnost in rast 
ter njegovi nadomestitvi s paktom za 
trajnostni razvoj in zaposlovanje, ki bo 
spodbujal pravično, vključujočo in 
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trajnostno rast, visoko kakovostna 
delovna mesta in varstvo okolja;

Or. en

Predlog spremembe 34
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet zaradi pandemije covida-
19; poziva, da se povečajo sredstva, kar bo 
omogočilo polno in hitro izvajanje politike 
Unije o konkurenci;

4. pozdravlja začasni okvir za državno 
pomoč, sprejet zaradi pandemije covida-
19; poziva, da se povečajo sredstva, kar bo 
omogočilo polno in hitro izvajanje politike 
Unije o konkurenci; zlasti poziva Komisijo, 
naj spodbuja evropska podjetja, ki vlagajo 
v tehnologije za omogočanje prehoda na 
zeleno gospodarstvo, ter zagotovijo enake 
konkurenčne pogoje v primerjavi s 
podjetji iz tretjih držav;

Or. en

Predlog spremembe 35
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. pozdravlja začasni okvir za 
državno pomoč, sprejet zaradi pandemije 
covida-19; poziva, da se povečajo sredstva, 
kar bo omogočilo polno in hitro izvajanje 
politike Unije o konkurenci;

4. je seznanjen z začasnim okvirom 
za državno pomoč, sprejetim zaradi 
pandemije covida-19; poziva, da se 
povečajo sredstva, kar bo omogočilo polno 
in hitro izvajanje politike Unije o 
konkurenci;

Or. en
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Predlog spremembe 36
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo soočanje z izzivi trajnostnega 
razvoja, med drugim z naložbenim načrtom 
za trajnostno Evropo;

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor 
kot enega glavnih stebrov za 
preoblikovanje gospodarstva EU v 
pravično, vključujoče, trajnostno, 
odporno in ogljično nevtralno 
gospodarstvo; poziva k zadostnemu 
financiranju, ki bo omogočilo soočanje z 
gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi 
izzivi trajnostnega razvoja, med drugim z 
naložbenim načrtom za trajnostno Evropo; 
ponovno poudarja svoje stališče, da mora 
za leto 2021 raven porabe za vključevanje 
podnebnih vprašanj znašati 30 %, raven 
porabe za biotsko raznovrstnost pa 10 %;

Or. en

Predlog spremembe 37
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo soočanje z izzivi trajnostnega 
razvoja, med drugim z naložbenim načrtom 
za trajnostno Evropo;

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo soočanje z izzivi trajnostnega 
razvoja, med drugim z naložbenim načrtom 
za trajnostno Evropo; priznava, da so 
javne naložbe omejene, saj se opravljajo s 
skromnimi sredstvi, ki jih večinoma 
financirajo davkoplačevalci; poudarja, da 
je treba prednostno razvrstiti javne 
naložbe glede na njihovo učinkovitost, s 
čimer bi podprli gospodarsko rast;

Or. en
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Predlog spremembe 38
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo soočanje z izzivi trajnostnega 
razvoja, med drugim z naložbenim načrtom 
za trajnostno Evropo;

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo soočanje z izzivi trajnostnega 
razvoja, med drugim z naložbenim načrtom 
za trajnostno Evropo; opozarja, da je 
pomembno usmerjati gospodarstva držav 
članic k cilju EU, da postanejo 
gospodarstva, ki bodo podnebno 
nevtralna; 

Or. en

Predlog spremembe 39
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja evropski zeleni dogovor; 
poziva k zadostnemu financiranju, ki bo 
omogočilo izpolnjevanje izzivov 
trajnostnega razvoja, med drugim z 
naložbenim načrtom za trajnostno 
Evropo;

5. je seznanjen z evropskim zelenim 
dogovorom; poziva, naj se njegovo 
izvajanje odloži, dokler ne bo COVID-19 
premagan;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Aurore Lalucq

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da je Unija leta 2016 
uradno ratificirala Pariški sporazum; 
opozarja tudi na zavezo EIB, da bo z 
letom 2021 ukinila finančno podporo za 
fosilna goriva; 

Or. fr

Predlog spremembe 41
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva k povečanju sredstev za boj 
proti družbenim neenakostim in 
neenakostim med spoloma, revščini in 
brezposelnosti, pri čemer je treba posebno 
pozornost nameniti mladim in ranljivim 
skupinam;

Or. en

Predlog spremembe 42
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Osnutek mnenja
Odstavek 6
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja;

6. poziva, naj se zagotovijo zadostna 
sredstva za boj proti davčnim utajam, 
izogibanju davkom, finančnim kaznivim 
dejanjem in pranju denarja ter k 
spoštovanju okvira ekonomskega 
upravljanja; poudarja, da se ocenjene 
letne izgube zaradi davčnih utaj in 
izogibanja davkom gibljejo med 750 in 
1000 milijard EUR za vse države članice; 
je seznanjen zlasti z akcijskim načrtom 
Komisije za celovito politiko EU o 
preprečevanju pranja denarja in 
financiranja terorizma, ki bi ga bilo treba 
izvajati v letih 2020 in 2021 in ki 
predvideva šest stebrov, vključno s 
stebrom, namenjenim zagotavljanju 
nadzora na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 43
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja;

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter davčnim utajam in 
izogibanju davkom, da bi čim bolj 
zmanjšali izgube prihodkov, bistvene za 
okrevanje po pandemiji COVID-19; zlasti 
pozdravlja akcijski načrt Komisije za 
celovito politiko EU o preprečevanju 
pranja denarja in financiranja terorizma 
ter poziva, naj se čim prej predstavijo 
ustrezni zakonodajni predlogi;

Or. en
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Predlog spremembe 44
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja;

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj na ravni EU in držav članic proti 
davčnim goljufijam, utajam in izogibanju 
davkov, proti finančnim kaznivim dejanjem 
in pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja in učinkovitemu 
ter usklajenemu načinu obravnave 
vprašanja davčnih oaz, tudi v državah 
članicah;

Or. en

Predlog spremembe 45
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja;

6. poziva k zadostnim sredstvom za 
boj proti finančnim kaznivim dejanjem in 
pranju denarja ter k upoštevanju okvira 
ekonomskega upravljanja; zato poziva k 
hitri razveljavitvi odstopne klavzule v 
okviru Pakta za stabilnost in rast;

Or. en

Predlog spremembe 46
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poziva, naj se evropskim 
nadzornim organom dodelijo zadostni 
finančni in človeški viri za izvajanje 
njihovih nalog; vseeno meni, da bi bilo 
treba uvesti pogojne proračunske vrstice, 
da bi spodbudili večjo preglednost 
delovanja odborov nadzornih odborov 
različnih evropskih nadzornih organov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se moralo 
financiranje računovodskih subjektov in 
davčnih organov nadaljevati, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
utajam in izogibanju plačilu davka; 
pozdravlja ustanovitev opazovalnice EU za 
davčna in finančna kazniva dejanja;

7. poudarja, da so potrebni večji 
človeški in finančni viri za računovodske 
subjekte in davčne organe, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
utajam in izogibanju plačilu davka; 
pozdravlja ustanovitev opazovalnice EU za 
davčna in finančna kazniva dejanja kot 
pripravljalni ukrep in njeno vključitev v 
akcijski načrt Komisije za pravično in 
preprosto obdavčenje, ki bo podprlo 
okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 48
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se moralo 
financiranje računovodskih subjektov in 
davčnih organov nadaljevati, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
utajam in izogibanju plačilu davka; 
pozdravlja ustanovitev opazovalnice EU za 
davčna in finančna kazniva dejanja;

7. poudarja, da bi se moralo 
financiranje računovodskih subjektov in 
davčnih organov nadaljevati, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
goljufijam, utajam in izogibanju plačilu 
davka; pozdravlja ustanovitev 
opazovalnice EU za davčna in finančna 
kazniva dejanja; poziva k ustreznemu 
financiranju in človeškim virom za 
ustrezne programe in agencije;

Or. en

Predlog spremembe 49
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. poudarja, da bi se moralo 
financiranje računovodskih subjektov in 
davčnih organov nadaljevati, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
utajam in izogibanju plačilu davka; 
pozdravlja ustanovitev opazovalnice EU za 
davčna in finančna kazniva dejanja;

7. poudarja, da so potrebni večji 
človeški in finančni viri za računovodske 
subjekte in davčne organe, vključno s 
podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
utajam in izogibanju plačilu davka; 
pozdravlja ustanovitev opazovalnice EU za 
davčna in finančna kazniva dejanja;

Or. en

Predlog spremembe 50
Eugen Jurzyca

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije in je edini 
način, da se zagotovi, da financiranje 
zelenih in digitalnih prehodov ne bo 
neposredno bremenilo državljanov; poziva 
države članice, naj se hitro dogovorijo o 
povečanju zgornjih mej lastnih sredstev in 
hitro sprejmejo zakonodajne predloge, s 
katerimi bi ustvarili nove vire lastnih 
sredstev, ki bodo vključeni v proračun 
Unije za leto 2021; ti davki bi morali 
vključevati delež prihodkov, ki bi temeljil 
na skupni konsolidirani osnovi za davek 
od dohodkov pravnih oseb, obdavčitvi 
digitalnih storitev, davku na finančne 
transakcije, prispevku iz plastičnih mas in 
mehanizmu za ogljično prilagoditev na 
mejah, vključeval pa bi tudi poenostavitev 
lastnih sredstev iz naslova DDV;

Or. en
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Predlog spremembe 52
Gunnar Beck

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. zavrača uvedbo košarice novih 
virov lastnih sredstev; opozarja, da se 
država, ki želi s samoobdavčevanjem 
ustvariti blaginjo, obnaša kot človek, ki 
stoji v vedru in se poskuša dvigniti z 
ročajem; opozarja, da je davčna 
obremenitev v EU že na najvišji ravni v 
razvitem svetu; meni, da so državljani 
držav članic euroobmočja že dovolj 
prispevali k evropskemu povezovanju in 
solidarnosti, na primer z izjemno 
ohlapnimi spodbujevalnimi politikami 
Evropske centralne banke in s povečanimi 
neravnovesji v sistemu TARGET 2;

Or. en

Predlog spremembe 53
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije; poziva 
države članice, naj se hitro dogovorijo o 
povečanju zgornjih mej lastnih sredstev in 
naj sprejmejo dodatne vire lastnih 
sredstev, kot so delež prihodkov skupne 
konsolidirane davčne osnove, davek na 
digitalne storitve, davek na finančne 
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transakcije, prispevek iz naslova odpadne 
plastične embalaže in mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah;

Or. en

Predlog spremembe 54
Esther de Lange

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije; meni, da 
odplačilo dolga, ki je nastal v okviru 
instrumenta za okrevanje in odpornost, ne 
sme biti izvršeno na račun prihodnjih 
evropskih proračunov in prihodnjih 
generacij Evropejcev in bi se moralo 
začeti čim prej v proračunskem obdobju 
2021–2027, če bodo gospodarske razmere 
to omogočale;

Or. en

Predlog spremembe 55
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. ponovno opozarja, da sta revizija 
sistema virov lastnih sredstev EU in 
uvedba košarice novih lastnih sredstev od 
1. januarja 2021 v skladu s pravno 
obvezujočim časovnim razporedom 
izjemno bistvenega pomena za kritje 
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povečanih finančnih potreb, ki bodo 
nastale pri pospeševanju okrevanja in 
izvajanju drugih prednostnih nalog Unije.

Or. en

Predlog spremembe 56
Alfred Sant

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev bistvenega pomena 
za kritje finančnih potreb, ki bodo nastale 
pri pospeševanju okrevanja in izvajanju 
drugih prednostnih nalog Unije.

8. opominja, da je uvedba košarice 
novih lastnih sredstev, ki ne bo posebej v 
škodo gospodarstvu katere koli posamezne 
države članice, bistvenega pomena za 
kritje finančnih potreb, ki bodo nastale pri 
pospeševanju okrevanja in izvajanju drugih 
prednostnih nalog Unije.

Or. en

Predlog spremembe 57
Olivier Chastel, Stéphanie Yon-Courtin, Ondřej Kovařík

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja, da je treba pripraviti 
nove predloge glede virov lastnih sredstev, 
s katerimi bi zahtevali jasen in zavezujoč 
časovni razpored za njihovo uvedbo; 
opozarja, da je pomembno vzpostaviti 
evropsko suverenost na digitalnem, 
industrijskem, zdravstvenem in 
varnostnem področju;

Or. en
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Predlog spremembe 58
Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou)

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. zahteva takojšnjo ustavitev 
financiranja, odobrenega državam, ki ne 
spoštujejo temeljnih vrednot EU, pravne 
države, človekovih pravic, evropskega in 
mednarodnega prava ter suverenosti 
držav članic;

Or. en

Predlog spremembe 59
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE
Margarida Marques, Olivier Chastel

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. nadalje poziva, naj proračun 
prispeva k izpolnjevanju političnih 
prednostnih nalog v zvezi z dokončanjem 
unije kapitalskih trgov, vključno s 
spodbujanjem naložb med okrevanjem po 
pandemiji;

Or. en

Predlog spremembe 60
Jonás Fernández
v imenu skupine S&D
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis)
v imenu skupine GUE/NGL
Kira Marie Peter-Hansen
v imenu skupine Verts/ALE



AM\1211883SL.docx 35/36 PE655.919v01-00

SL

Margarida Marques, Olivier Chastel, Janusz Lewandowski

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. poziva, naj se evropskim 
nadzornim organom dodelijo zadostni 
finančni in človeški viri, saj so jim bile s 
sprejetjem spremembe Uredbe (EU) 
Evropskega parlamenta in Sveta 
2019/21751a podeljene nove naloge in 
pristojnosti; meni pa, da bi bilo treba 
izboljšati strukturo upravljanja in 
odgovornost; poudarja, da imajo lahko 
spremembe na področju finančne 
tehnologije, plačil in nebančnega 
finančnega posredništva za posledico 
nove pristojnosti in naloge za evropske 
nadzorne organe, za kar bi bilo treba 
dodeliti ustrezna sredstva; 
_____________________
1a Uredba (EU) 2019/2175 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 
2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in 
Sveta o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o 
ustanovitvi Evropskega nadzornega 
organa (Evropski organ za zavarovanja in 
poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 
1095/2010 o ustanovitvi Evropskega 
nadzornega organa (Evropski organ za 
vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) 
št. 600/2014 o trgih finančnih 
instrumentov, Uredbe (EU) 2016/1011 o o 
indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne 
vrednosti v finančnih instrumentih in 
finančnih pogodbah ali za merjenje 
uspešnosti investicijskih skladov, ter 
Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki 
spremljajo prenose sredstev (UL L 334, 
27.12.2019, str. 1).

Or. en
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