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Predlog spremembe  5 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

8. ponovno opozarja, da bi morala biti 

Parlament in Svet kot dve veji proračunske 

oblasti enako vključena v vsako uporabo 

evropskega mehanizma za finančno 

stabilizacijo; poziva, naj se hitro 

predstavijo predlogi za spremembo 

mehanizmov za reševanje krize v stalne 

mehanizme (n. pr. Evropski monetarni 

sklad), naj se strategija EU 2020 

popolnoma vključi v dolgoročni 

makroekonomski okvir, naj se naredijo 

prvi koraki za vzajemno izdajo dela 

dolžniških certifikatov ter naj se zato 

uvedejo obveznice, kakor je Parlament 

opisal v prejšnjih poročilih, in naj se 

zagotovi enotno zunanje predstavljanje 

euroobmočja; 

8. ponovno opozarja, da bi morala biti 

Parlament in Svet kot dve veji proračunske 

oblasti enako vključena v vsako uporabo 

evropskega mehanizma za finančno 

stabilizacijo; poziva, naj se hitro 

predstavijo predlogi za spremembo 

mehanizmov za reševanje krize v stalne 

mehanizme (n. pr. Evropski monetarni 

sklad), naj se strategija EU 2020 

popolnoma vključi v dolgoročni 

makroekonomski okvir, naj se naredijo 

prvi koraki za vzajemno izdajo dela 

dolžniških certifikatov ter naj se zato 

uvedejo obveznice, kakor je Parlament 

opisal v prejšnjih poročilih, in naj se 

zagotovi enotno zunanje predstavljanje 

euroobmočja; namesto temeljitejše 

spremembe Pogodbe podpira le manjši 

poseg vanjo, ki bo temu mehanizmu 

zagotovil ustrezno pravno podlago; 

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 11a. poudarja, da je kohezijska politika 

eden izmed najpomembnejših 

instrumentov EU za odzivanje na 

gospodarsko krizo, saj spodbuja naložbe v 

realno gospodarstvo; v zvezi s tem 

pozdravlja prvo oceno Komisije o 

izvajanju s kohezijsko politiko povezanih 

ukrepov v okviru Evropskega načrta za 

oživitev gospodarstva, v kateri poudarja 

poglavitno vlogo kohezijske politike v 

procesu odpravljanja posledic krize; 

poudarja nedvomno povezavo kohezijske 

politike z vsemi tremi glavnimi 

prednostnimi nalogami strategije Evropa 

2020, ker omogoča hitrejšo pametno, 

trajnostno in vključujočo rast in spodbuja 

skladen razvoj v 271 regijah Unije; 

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 20a. poudarja, da je treba prednostno 

obravnavati nove večletne programe za 

čas po letu 2013 na področju 

izobraževanja, kulture, avdiovizualnih 

vsebin, mladine in državljanstva, ki naj bi 

bili predstavljeni v letu 2011; meni, da bi 

se morali dejavnosti in ukrepi, sprejeti v 

teh programih, odzivati na potrebe 

evropskih državljanov ter temeljiti na 

ustreznem in učinkovitem proračunskem 

okviru; ponovno poudarja bojazen, da bi 

pobuda, kot je „Mladi na potezi“, lahko 

zasenčila te prepoznavne programe in bi 

bila zato bolj škodljiva kakor koristna; 

Or. en 



 

AM\852023SL.doc PE450.516v01-00 } 

 PE450.517v01-00 } 

 PE450.527v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

14.12.2010  B7-0688/2010 }  

 B7-0689/2010 }  

 B7-0697/2010 } RC1/Am. 8 

Predlog spremembe  8 

József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 21a. meni, da je treba dati prednost 

pravilnemu in funkcionalnemu izvajanju 

obstoječih zakonodajnih instrumentov, 

kot je tretji energetski paket, ter v celoti 

podpira strategijo za leto 2050, pametna 

omrežja in pobude za zanesljivost oskrbe;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  25a. že od začetka vztraja, da mora proces 

reforme skupne kmetijske pripeljati do 

močne, pravične, resnično skupne in 

večnamenske politike, ki bo izpolnjevala 

pričakovanja potrošnikov in proizvajalcev, 

učinkovito zagotavljala „javne dobrine“, 

zlasti prehransko varnost, ter ki bo 

jamčila prehrambeno samozadostnost 

EU;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 25 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  25b. opozarja, da je v svoji resoluciji z dne 

8. julija 2010 o prihodnosti skupne 

kmetijske politike po letu 2013 vztrajal, da 

bi bilo treba zneske, namenjene SKP v 

proračunskem letu 2013, ohraniti vsaj na 

isti ravni tudi v naslednjem finančnem 

programskem obdobju;  

Or. en 
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Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 25 c (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  25c. zahteva, da se uvoz kmetijskih 

proizvodov iz tretjih držav v EU dovoli 

samo, če so bili ti proizvedeni na način, 

skladen z evropskimi standardi varstva 

potrošnikov, dobrega počutja živali, 

varstva okolja in v skladu z minimalnimi 

socialnimi standardi; vztraja, da sklepanje 

dvostranskih in večstranskih trgovinskih 

sporazumov ne sme škodovati kmetijskim 

proizvajalcem EU;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 25 d (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  25d. poziva Komisijo, naj glede na 

ugotovitve poročila Računskega sodišča o 

reformi trga sladkorja ponovno preuči 

svoje postopke presoje vplivov in zagotovi, 

da bo pri pripravi vseh ocen uporabila 

najboljše in pravočasne informacije, saj 

bo to izjemno pomembno pri ocenjevanju 

vpliva prihodnjih dvostranskih 

trgovinskih sporazumov na poglavitne 

sektorje gospodarstva EU;  

Or. en 
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v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 25 e (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  25e. pozdravlja prihodnje predloge 

Komisije za izvajanje celostne pomorske 

politike, kot so predlog o okviru za 

prostorsko načrtovanje morskega okolja, 

sporočilo o trajnostni rasti v obalnih 

območjih in v pomorskem sektorju, kot 

tudi sporočilo o povezovanju pomorskega 

nadzora; vendar poudarja, da morajo biti 

finančna sredstva za izvajanje celostne 

pomorske politike zagotovljena v 

proračunu Unije s sorazmernimi prispevki 

vseh sektorjev, ki jih ta politika zadeva;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 38 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  38a. pozdravlja pobudo Komisije za 

mehanizem za alternativno reševanje 

sporov in poudarja, da mora biti vsaka 

pobuda na področju kolektivnih pravnih 

sredstev v skladu z resolucijo Parlamenta 

z dne 26. marca 2009 o Beli knjigi o 

odškodninskih tožbah zaradi kršitve 

protimonopolnih pravil ES;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 38 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  38b. meni, da mora zaradi čedalje večjega 

števila primerov spletnih kršitev blagovne 

znamke Evropska komisija ukrepati za 

okrepitev zaupanja med potrošniki in 

podjetji, ki delujejo na spletu, in se boriti 

proti ponarejanju; meni, da bi moralo 

izvajanje varstva blagovnih znamk enako 

potekati na spletu in zunaj njega;  

Or. en 
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József Szájer 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2011 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 52 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  52a. poudarja, da bi bile dobrodošle nove 

pobude o naslednjih temah:  

– vloga EU v boju proti terorizmu, da bi se 

omejilo širjenje orožja za množično 

uničevanje,  

– razvoj evropske obrambne industrije in 

dolgoročni cilji evropske obrambne 

politike (do leta 2020),  

– razoroževanje in globalno upravljanje,  

– strategija do držav BRIK,  

– revizija Sredozemske unije, ob 

upoštevanju sedanjega zastoja.  

– oživitev čezatlantskega ekonomskega 

sveta, po novem strateškem pregledu zveze 

Nato pa morda tudi skupni pregled 

strateške varnosti;  

Or. en 
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József Szájer 
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Odstavek 64 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

  64a. pozdravlja dejstvo, da bo Komisija v 

presojah vpliva posvetila več pozornosti 

vidiku konkurenčnosti, ter poudarja, da je 

treba vrednotiti kumulativni učinek na 

konkurenčnost kombiniranih delov 

zakonodaje (t.i. pregledi ustreznosti – 

fitness checks);  

Or. en 

 

 

 


