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Predlog spremembe  50 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poudarja, da mora Evropa veliko 

bolje sodelovati pri postavljanju temeljev 

za široko blaginjo v prihodnosti; meni, da 

bi morala EU imeti konkretno strategijo 

za trajnostno rast, vzdržnost financ, 

konkurenčnost, kakovostna delovna 

mesta, doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja po vsej EU do leta 2030 in 

izpolnitev naših zavez iz pariškega 

podnebnega sporazuma; poudarja, da 

uresničevanje evropske strategije za 

trajnostni razvoj pomeni, da bi bilo treba 

posodobiti regulativne standarde in 

vzpostaviti ustrezne finančne instrumente; 

Or. en 
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Predlog spremembe  51 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 68 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  68a. obžaluje izjavo predsednika 

Združenih držav Amerike, da ZDA ne 

bodo spoštovale zavez iz pariškega 

podnebnega sporazuma; ponovno izraža 

svojo odločno podporo izvajanju tega 

zgodovinskega sporazuma, ki je bistven za 

omejevanje okoljskih nesreč in 

preprečevanje nepopravljive škode 

podnebju na Zemlji; zelo ceni dejstvo, da 

so tudi partnerji po vsem svetu potrdili 

svojo zavezanost pariškemu podnebnemu 

sporazumu; 

Or. en 



 

AM\1130181SL.docx  PE605.552v01-00 }  

 PE605.553v01-00 }  

 PE605.574v01-00 } RC1 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2017  B8-0434/2017 }  

 B8-0435/2017 }  

 B8-0450/2017 } RC1/Am. 52 

Predlog spremembe  52 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 68 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  68b. poziva Komisijo, naj oceni 

doslednost in skladnost sedanjih politik 

EU glede na cilje Pariškega sporazuma; 

jo nadalje poziva, naj pripravi strategijo 

za dekarbonizacijo do sredine stoletja, ki 

bo skladna s cilji Pariškega sporazuma, 

vključno z vmesnimi mejniki, da bi 

zagotovili stroškovno učinkovito 

uresničevanje ambicij EU glede podnebja; 

poziva jo tudi, naj predlaga ukrepe za 

urejen prehod v nizkoogljično 

gospodarstvo, da bi ublažili sistematična 

gospodarska tveganja, povezana z 

visokoogljičnim finančnim premoženjem; 

Or. en 
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Predlog spremembe  53 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 68 c (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  68c. meni, da je bistveno zmanjšati 

emisije v prometnem sektorju; poziva 

Komisijo, naj dokonča pregled zakonodaje 

o emisijah CO2 iz avtomobilov in 

dostavnih vozil, s katerim že zamuja, ter 

predlaga ustrezno ambiciozne 

zakonodajne predloge s povprečnim 

ciljem za vozni park za leto 2025 in 

mandatom za brezemisijska vozila, ki 

določa postopno povečanje deleža 

brezemisijskih vozil v celotnem voznem 

parku, pri čemer je cilj postopna opustitev 

novih vozil, ki oddajajo CO2, do leta 2035; 

poziva Komisijo, naj predloži predlog za 

tehnološko nevtralne mejne vrednosti 

emisij Euro7, ki se bodo do leta 2025 

uporabljale za vse avtomobile in dostavna 

vozila, dane na trg Unije, da bi izboljšali 

kakovost zraka v Uniji ter dosegali meje 

za kakovost zunanjega zraka v Uniji in 

ravni, ki jih priporoča Svetovna 

zdravstvena organizacija; 

Or. en 
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Predlog spremembe  54 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 34 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  34a. poudarja, da bi bilo treba dodatno 

izboljšati nadzor trga za proizvode v EU, 

in poziva Komisijo, naj ukrepa za odpravo 

zastoja pri svežnju ukrepov za varnost 

proizvodov in nadzor trga, pri čemer naj 

bi predvsem pomagala doseči pravičen 

kompromis glede obvezne označbe 

porekla za proizvode („izdelano v“); 

Or. en 
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Predlog spremembe  55 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. poziva Komisijo, naj ne obravnava 

le enotnega digitalnega trga in naj deluje 

v smeri celovite digitalne unije z 

ambicioznimi zakonodajnimi cilji in 

potrebnimi finančnimi sredstvi; želi, da bi 

se priložnosti digitalizacije prenesle v 

konkretne koristi za vse Evropejce, 

vključno s tistimi na oddaljenih 

podeželskih območjih, tudi z ustrezno 

uporabo javnih naročil in večjo uporabo 

e-uprave pri javnih storitvah, kot so 

izobraževanje, zdravstvo ter upravni 

postopki za državljane in MSP; poudarja, 

da bi morala na podlagi sedanje digitalne 

preobrazbe nastati pravičnejša, bolj 

vključujoča in dinamična družba, v kateri 

so pravice posameznika zaščitene; 

Or. en 
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Predlog spremembe  56 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 28 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  28b. pričakuje, da bo Komisija vmesni 

pregled strategije za enotni digitalni trg 

pospremila s konkretnimi zakonodajnimi 

predlogi, s katerimi bo zagotovila jasni 

pravni okvir za dejavnosti, ki se 

posredujejo prek digitalnih platform, tudi 

kar zadeva poklicno in nepoklicno 

opravljanje storitev, zakonitost ureditev, 

pravice potrošnikov in zaščito 

mladoletnikov, pravice delavcev, pravice 

ustvarjalcev, konkurenco in obdavčitev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  57 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. poudarja, da je dovolj javnih in 

zasebnih naložb na nacionalni in evropski 

ravni ključnega pomena za verodostojno 

evropsko strategijo za trajnostni razvoj, ki 

bo zapolnila obstoječe naložbene vrzeli; 

poudarja, da so ljudem zelo pomembne 

gospodarske priložnosti in izboljšanje 

življenjskega standarda, pri čemer bodo 

imeli koristi od držav članic in institucij 

EU, če bodo te veliko bolje sodelovale 

prek gospodarskih politik, ki podpirajo 

hitrejše ustvarjanje kakovostnih delovnih 

mest, povečujejo izobraženost in spretnosti 

ljudi ter ohranjajo visokokakovostne 

socialne storitve, ki ljudem omogočajo, da 

so v celoti vključeni v gospodarsko in 

socialno življenje; zato poziva Komisijo, 

naj pripravi evropsko strategijo za večje 

javne in zasebne naložbe, ki bo 

neposredno povezana s cilji trajnostnega 

razvoja do leta 2030 in pariškim 

podnebnim sporazumom; poziva k 

pripravi zakonodajnih predlogov za 

vključevanje okoljskih in socialnih meril 

ter meril v zvezi z upravljanjem v 

obveznosti poročanja in odločanje, da bi 

spodbudili vlagatelje k preusmeritvi 

podpore v trajnostne in dolgoročne 

projekte; 
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Predlog spremembe  58 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 46 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  46a. ponovno potrjuje, da je boj proti 

davčnim utajam in izogibanju davkom 

ena od glavnih evropskih prednostnih 

nalog, katere cilj je izboljšati pravičnost v 

družbi in obnoviti zadostno zmogljivost za 

javne naložbe; po njegovem mnenju je 

bistveno, da se Parlament in Svet hitro 

dogovorita o zahtevah za obvezno javno 

poročanje po posameznih državah za 

večnacionalna podjetja, ki bodo izhajale iz 

predloga Komisije iz leta 20161; poudarja, 

da bi bilo treba doseči napredek v smeri 

skupne konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb na podlagi dveh 

predlogov Komisije2; poudarja, da so 

javni registri dejanskega lastništva ključni 

elementi, ki jih je treba doseči s tekočimi 

pogajanji o direktivi o preprečevanju 

pranja denarja (2015/849)3; poziva 

Komisijo, naj pripravi svoj neodvisni 

seznam visokotveganih jurisdikcij s 

šibkimi strukturami za boj proti pranju 

denarja in financiranju terorizma; 

zahteva, da Komisija nujno predloži 

evropski črni seznam davčnih oaz, 

vključno s strogimi in samodejnimi 

sankcijami za države in jurisdikcije na 

seznamu; 

_____________ 
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1 Predlog direktive Evropskega parlamenta in 

Sveta o spremembi Direktive 2013/34/EU v zvezi z 
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3 UL L 141, 5.6.2015, str. 73. 
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Predlog spremembe  59 

Maria João Rodrigues 

v imenu skupine S&D 

 

Skupni predlog resolucije 

PPE, ECR, ALDE 

Delovni program Komisije za leto 2018 

Skupni predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Skupni predlog resolucije Predlog spremembe 

  49a. poziva Komisijo, naj predloži 

ambiciozne predloge v zvezi z evropskimi 

nadzornimi organi, da bi napredovali v 

smeri enotnega evropskega nadzora unije 

kapitalskih trgov; poudarja, da bi bila za 

to potrebna zlasti povečanje pristojnosti 

Evropskega organa za vrednostne papirje 

in trge ter večja vloga Evropskega odbora 

za sistemska tveganja; poudarja, da bi 

morala unija kapitalskih trgov prispevati 

k razvoju vzdržnih financ in olajšati 

financiranje dolgoročnih naložb z 

ustrezno davčno ureditvijo; 

Or. en 

 

 


