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Predlog spremembe 1
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava -A (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

-A. ker prednostni cilji Evropske unije, 
ki so skupni Združenemu kraljestvu, zlasti 
boj proti globalnemu segrevanju in 
podnebnim spremembam, upravičujejo 
vzajemne obveze za ekološki prehod 
evropske celine s pomočjo globalnega 
sporazuma, ki vključuje regionalni razvoj;

Or. en

Predlog spremembe 2
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med evropskimi regijami v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati to 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP);

črtano

Or. it

Predlog spremembe 3
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med evropskimi regijami v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati to 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP);

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med evropskimi regijami v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati do 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP); ker morajo regije poleg 
zahtevanega prispevka za kohezijske 
sklade spoštovati horizontalne politike, ko 
so vključene v Sporazum EGP;

Or. en

Predlog spremembe 4
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med evropskimi regijami v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati to 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP);

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med vsemi regijami EU v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati do 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP);

Or. en

Predlog spremembe 5
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A

Osnutek mnenja Predlog spremembe
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A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med evropskimi regijami v 
zameno za priložnosti, ki jih nudi notranji 
trg; ker morajo regije prispevati v 
kohezijski sklad, če želijo dostopati to 
notranjega trga, kar velja tudi za države 
Evropskega gospodarskega prostora 
(EGP);

A. ker je kohezijska politika eden 
ključnih instrumentov, ki zagotavlja 
solidarnost med regijami EU v zameno za 
priložnosti, ki jih nudi notranji trg; ker 
morajo regije prispevati v kohezijski sklad, 
če želijo dostopati do notranjega trga, kar 
velja tudi za države Evropskega 
gospodarskega prostora (EGP);

Or. en

Predlog spremembe 6
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava A a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Aa. ker so v Združenem kraljestvu 
nekatere pristojnosti prenesene na 
Severno Irsko, Škotsko in Wales, ki imajo 
svoje pristope k pogajanjem o prihodnjem 
partnerstvu;

Or. en

Predlog spremembe 7
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B

Osnutek mnenja Predlog spremembe

B. ker bodo nove ovire za trgovino 
med EU in Združenim kraljestvom 
negativno vplivale na številne regije EU, 
zlasti na tiste, ki imajo kopensko ali 
morsko mejo z Združenim kraljestvom in 
bodo zato potrebovale dodatno podporo iz 
kohezijskega sklada;

B. ker bodo nove ovire za trgovino in 
gibanje oseb med EU in Združenim 
kraljestvom negativno vplivale na številne 
regije EU, zlasti na tiste, ki imajo kopensko 
ali morsko mejo z Združenim kraljestvom 
in bodo zato potrebovale dodatno podporo 
iz kohezijskega sklada;

Or. en
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Predlog spremembe 8
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker globalnih izzivov, kot so boj 
proti podnebnim spremembam in svetovne 
pandemije, vključno z nedavnim izbruhom 
koronavirusa, ne more sama in 
posamezno obvladati posamezna regija ali 
država članica;

Or. en

Predlog spremembe 9
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Uvodna izjava B a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Ba. ker je zaščita čezmejnih 
gospodarskih dejavnosti še posebej 
pomembna in bi moralo biti za čezmejne 
delavce med EU in Združenim 
kraljestvom še naprej možno, da bi si 
zaslužili za svoje preživetje;

Or. en

Predlog spremembe 10
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava C

Osnutek mnenja Predlog spremembe

C. ker bi bilo koristno, da bi se 
programi Interreg med regijami EU in 

C. ker bi bilo za EU kot za Združeno 
kraljestvo koristno, da bi se programi 
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Združenega kraljestva nadaljevali, čeprav 
je Združeno kraljestvo tretja država;

Interreg nadaljevali;

Or. en

Predlog spremembe 11
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D

Osnutek mnenja Predlog spremembe

D. ker je financiranje iz kohezijskega 
sklada zlasti pomembno za Severno Irsko 
in obmejne regije Irske, saj ima program 
PEACE pomembno vlogo pri spravi 
skupnosti in izgradnji miru;

D. ker je financiranje iz kohezijskega 
sklada zlasti pomembno za Severno Irsko 
in obmejne regije Irske, saj ima program 
PEACE pomembno vlogo pri spravi 
skupnosti in izgradnji miru; ker je program 
PEACE povezal na tisoče ljudi s 
čezmejnimi dejavnostmi, vključno s 
podporo za razvoj malih in srednjih 
podjetij, za organizacije s sedežem v 
skupnosti, ki vodijo projekte o spravi in 
kulturnem razumevanju, ter za čezmejne 
projekte, ki se osredotočajo na znanja in 
spretnosti, učenje in usposabljanje;

Or. en

Predlog spremembe 12
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Uvodna izjava D a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

Da. ker sta razvojna in kohezijska 
politika EU omogočili plodno sodelovanje 
med čezmorskimi ozemlji EU in 
Združenega kraljestva, kar bi se moralo 
nadaljevati tudi v prihodnje;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker bi imel izstop Združenega 
kraljestva brez kasnejšega sporazuma o 
njegovem prihodnjem odnosu z EU moteč 
učinek in bi znatno obremenil javne 
finance v EU; ker bi takšna nezmožnost 
dogovora o prihodnjih odnosih med EU in 
Združenim kraljestvom upravičila 
uporabo načela solidarnosti; ker je 
Parlament že odobril uporabo načela 
solidarnosti v takšnem primeru;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 14
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Osnutek mnenja
Uvodna izjava E

Osnutek mnenja Predlog spremembe

E. ker bi imel izstop Združenega 
kraljestva brez kasnejšega sporazuma o 
njegovem prihodnjem odnosu z EU moteč 
učinek in bi znatno obremenil javne 
finance v EU; ker bi takšna nezmožnost 
dogovora o prihodnjih odnosih med EU in 
Združenim kraljestvom upravičila uporabo 
načela solidarnosti; ker je Parlament že 
odobril uporabo načela solidarnosti v 
takšnem primeru;

E. ker bi imel izstop Združenega 
kraljestva brez kasnejšega sporazuma o 
njegovem prihodnjem odnosu z EU moteč 
učinek in bi znatno obremenil javne 
finance v EU; ker bi takšna nezmožnost 
dogovora o prihodnjih odnosih med EU in 
Združenim kraljestvom upravičila uporabo 
načela solidarnosti;

Or. it

Predlog spremembe 15
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Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom 
za države EGS prispeva v kohezijski sklad, 
če želi sodelovati na notranjem trgu;

črtano

Or. it

Predlog spremembe 16
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom 
za države EGS prispeva v kohezijski sklad, 
če želi sodelovati na notranjem trgu;

1. meni, da brez popolne udeležbe na 
notranjem trgu Združeno kraljestvo ne bi 
smelo imeti koristi od kohezijskega 
sklada, razen za projekte, ki so dovoljeni v 
skladu z uredbami o ustanovitvi tega 
sklada; dodaja, da bi moralo Združeno 
kraljestvo, če želi na koncu sodelovati na 
notranjem trgu, prispevati h kohezijskemu 
skladu za obdobje 2021–2027 v skladu z 
modelom, ki se uporablja za države EGP;

Or. en

Predlog spremembe 17
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom 

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo in vlade vseh njenih 
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za države EGS prispeva v kohezijski sklad, 
če želi sodelovati na notranjem trgu;

decentraliziranih dežel pozvati, da v 
skladu z modelom za države EGP 
prispevajo v kohezijski sklad, če želijo 
sodelovati na notranjem trgu; meni, da bi 
si moralo Združeno kraljestvo v 
prihodnjih programskih obdobjih 
prizadevati za nadaljnjo vključenost v 
čezmejnih in drugih programih 
teritorialnega sodelovanja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom 
za države EGS prispeva v kohezijski sklad, 
če želi sodelovati na notranjem trgu;

1. meni, da bi bilo treba Združeno 
kraljestvo pozvati, da v skladu z modelom, 
ki se že uporablja za države EGP, prispeva 
v kohezijski sklad, če želi sodelovati na 
notranjem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 19
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. poziva k dolgoročni rešitvi, ki bo 
omogočila sodelovanje Združenega 
kraljestva v kohezijski politiki EU, kot 
orodja za zagotavljanje trajnostnega 
razvoja, vključevanja partnerstev, 
celostnega pristopa od spodaj navzgor in 
spodbujanja človeških povezav z evropsko 
celino;
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Or. en

Predlog spremembe 20
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu in 
Severnem morju;

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu in 
Severnem morju; opozarja, da je treba 
oceniti vpliv brexita na mala in srednja 
podjetja, ki delujejo na območjih, ki si z 
Združenim kraljestvom delijo kopensko 
ali morsko mejo;

Or. en

Predlog spremembe 21
Isabel Benjumea Benjumea

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu in 
Severnem morju;

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske, obalne 
regije ob Rokavskem prelivu in Severnem 
morju ter Andaluzija;

Or. es

Predlog spremembe 22
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François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu in 
Severnem morju;

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske, zahodne 
regije Walesa ter obalne regije ob 
Rokavskem prelivu in Severnem morju;

Or. en

Predlog spremembe 23
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu in 
Severnem morju;

2. meni, da bi moral novi sporazum 
upoštevati potrebe regij, na katere vpliva 
brexit, zlasti tistih, ki si z Združenim 
kraljestvom delijo kopensko ali morsko 
mejo, kot so obmejne regije Irske ter 
obalne regije ob Rokavskem prelivu, 
Atlantskem oceanu in Severnem morju;

Or. en

Predlog spremembe 24
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Odstavek 2 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2a. poziva, naj se v prihodnji 
sporazum vključijo določbe o trajnem 
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varstvu možnosti preživljanja čezmejnih 
delavcev, tudi za nova delovna razmerja, 
zlasti za tiste delavce, ki delajo prek irske 
meje ali med Združenim kraljestvom in 
Belgijo, Francijo oziroma Nizozemsko;

Or. en

Predlog spremembe 25
Martina Michels

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da imajo čezmejni in 
nadnacionalni programi, ki se financirajo 
prek Interreg, ključno vlogo pri 
spodbujanju sodelovanja med regijami v 
različnih državah članicah, in predlaga, 
naj programi Interreg ostanejo na voljo 
Združenemu kraljestvu tudi v prihodnje, v 
kolikor bo zagotovilo finančni prispevek;

3. je seznanjen, da imajo čezmejni in 
nadnacionalni programi, ki se financirajo 
prek Interreg, ključno vlogo pri 
spodbujanju sodelovanja med regijami in 
njihovimi državljani; pozdravil bi vsak 
sporazum, ki bi Severni Irski omogočil 
sodelovanje v drugih programih EU, zlasti 
v Interreg, pod pogojem, da se zagotovi 
finančni prispevek; vendar meni, da 
celotna Združeno kraljestvo kot tretja 
država ne more uživati enakih pravic in 
ugodnosti kot država članica; zato 
predlaga, naj programi Interreg ostanejo na 
voljo Združenemu kraljestvu tudi v 
prihodnje, pod pogojem, da se Združeno 
kraljestvo zaveže, da bo v okviru 
večletnega finančnega okvira pošteno in 
ustrezno finančno prispevalo k programu 
v celotnem času njegovega trajanja;

Or. en

Predlog spremembe 26
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. je seznanjen, da imajo čezmejni in 
nadnacionalni programi, ki se financirajo 
prek Interreg, ključno vlogo pri 
spodbujanju sodelovanja med regijami v 
različnih državah članicah, in predlaga, naj 
programi Interreg ostanejo na voljo 
Združenemu kraljestvu tudi v prihodnje, v 
kolikor bo zagotovilo finančni prispevek;

3. je seznanjen, da imajo čezmejni in 
nadnacionalni programi, ki se financirajo 
prek Interreg, tudi programi za 
Wales/Irsko in atlantsko regijo, ključno 
vlogo pri spodbujanju sodelovanja med 
regijami v različnih državah članicah, in 
predlaga, naj programi Interreg ostanejo na 
voljo Združenemu kraljestvu in vladam 
njenih decentraliziranih dežel, v kolikor 
bo zagotovilo finančni prispevek;

Or. en

Predlog spremembe 27
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. opozarja, da se s programi 
Interreg podpirajo tudi vključujoče 
politike in strategije, ki 
preprečujejo povečevanje neenakosti v 
čezmejnih skupnostih; meni, da je 
ohranjanje čezmejnih in nadnacionalnih 
programov Interreg z Združenim 
kraljestvom način za spodbujanje socialne 
kohezije in enakosti spolov v zadevnih 
regijah ter za izboljšanje pogojev za 
migrante, mlade in starejše delavce ter 
nizkokvalificirane delavce;

Or. en

Predlog spremembe 28
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. meni, da bi bilo treba Združenemu 
kraljestvu ponuditi priložnost za udeležbo 
pri teritorialnem sodelovanje in vključitev 
vanj, pri tem pa upoštevati najboljše 
evropske prakse in uporabiti vse določbe 
za celovito sodelovanje akterjev iz 
Združenega kraljestva s partnerji iz EU, 
vključno z ustreznim finančnim 
prispevkom Združenega kraljestva;

Or. en

Predlog spremembe 29
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je – ne glede na 
izbrano rešitev za financiranje iz 
kohezijskega sklada v drugih regijah – 
bistvenega pomena, da bi program PEACE 
še naprej deloval na Severnem Irskem in v 
obmejnih regijah Irske, pri čemer bi ga 
avtonomno upravljal Organ za posebne 
programe EU;

4. poudarja, da je – ne glede na 
izbrano rešitev za financiranje iz 
kohezijskega sklada v drugih regijah, kot 
sta Škotska in Wales, bistvenega pomena, 
da bi program PEACE še naprej deloval na 
Severnem Irskem in v obmejnih regijah 
Irske, pri čemer bi ga avtonomno upravljal 
Organ za posebne programe EU;

Or. en

Predlog spremembe 30
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je – ne glede na 
izbrano rešitev za financiranje iz 
kohezijskega sklada v drugih regijah – 
bistvenega pomena, da bi program PEACE 

4. poudarja, da je bistvenega pomena, 
da bi program PEACE še naprej deloval na 
Severnem Irskem in v obmejnih regijah 
Irske, pri čemer bi ga avtonomno upravljal 
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še naprej deloval na Severnem Irskem in v 
obmejnih regijah Irske, pri čemer bi ga 
avtonomno upravljal Organ za posebne 
programe EU;

Organ za posebne programe EU;

Or. en

Predlog spremembe 31
Pascal Arimont

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. meni, da bi bilo treba nadaljevati 
sodelovanje med najbolj oddaljenimi 
regijami EU ter čezmorskimi državami in 
ozemlji na eni strani ter čezmorskimi 
ozemlji Združenega kraljestva na drugi 
strani, zlasti v karibskih in pacifiških 
državah; poziva, naj se po potrebi 
sprejmejo posebne določbe, ki bodo 
omogočile prihodnje skupne projekte v 
okviru Evropskega razvojnega sklada in 
kohezijskega sklada;

Or. en

Predlog spremembe 32
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. opozarja na pomen mobilnosti in 
začasnega pretoka blaga in opreme za 
stalno sodelovanje med kulturnimi in 
izobraževalnimi skupinami;  meni, da je 
začasna mobilnost ljudi, blaga in opreme 
dober način za opredelitev priložnosti za 
sodelovanje ter izmenjavo dobrih praks in 
strokovnega znanja;
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Or. en

Predlog spremembe 33
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja pomemben prispevek 
kohezijske politike EU na Severnem 
Irskem, zlasti kar zadeva pomoč pri 
obnovi zapostavljenih mestnih in 
podeželskih območij, boju proti 
podnebnim spremembam ter 
vzpostavljanju stikov med skupnostmi in 
čezmejnih stikov v okviru mirovnega 
procesa;

Or. en

Predlog spremembe 34
François Alfonsi

Osnutek mnenja
Odstavek 4 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4b. poudarja, da se vsi deležniki na 
Severnem Irskem zavzemajo za ohranitev 
ciljev kohezijske politike EU v regiji;  v 
zvezi s tem poudarja pomen pristopa od 
spodaj navzgor, usklajenega upravljanja 
na več ravneh in načela partnerstva;

Or. en

Predlog spremembe 35
François Alfonsi

Osnutek mnenja
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Odstavek 4 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4c. opozarja na pozitivno vlogo 
skupne ribiške politike pri razvoju 
ribiškega sektorja in upravljanju 
ribolovnih virov;  poziva Komisijo, naj 
zagotovi, da novi sporazum ne bo vplival 
na obstoječe strategije za biotsko 
raznovrstnost oziroma na gospodarski 
sektor;

Or. en

Predlog spremembe 36
Francesca Donato, Alessandro Panza, Rosanna Conte, Stefania Zambelli, Vincenzo Sofo

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi spomniti, kako pomembno je 
razširiti področje uporabe 
Solidarnostnega sklada Evropske unije, 
da bi pokril del dodatnih javnih odhodkov, 
do katerih pride pri pripravi na konec 
prehodnega obdobja brez kasnejšega 
sporazuma o prihodnjih odnosih 
Združenega kraljestva z EU ali kot 
posledica tega; poziva Komisijo, naj 
pripravi predlog o tem, ki bo odražal 
predlog, ki je že bil podan za kritje 
neratifikacije sporazuma o izstopu, ki ga 
je Parlament odobril 24. oktobra 20191.

črtano

_________________
1 Spremembe Evropskega parlamenta, 
sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč 
državam članicam za kritje velikega 
finančnega bremena zaradi izstopa 
Združenega kraljestva iz EU brez 
dogovora (COM(2019)0399 – C9-
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0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. it

Predlog spremembe 37
Cvetelina Penkova (Tsvetelina Penkova)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi spomniti, kako pomembno je 
razširiti področje uporabe 
Solidarnostnega sklada Evropske unije, 
da bi pokril del dodatnih javnih odhodkov, 
do katerih pride pri pripravi na konec 
prehodnega obdobja brez kasnejšega 
sporazuma o prihodnjih odnosih 
Združenega kraljestva z EU ali kot 
posledica tega; poziva Komisijo, naj 
pripravi predlog o tem, ki bo odražal 
predlog, ki je že bil podan za kritje 
neratifikacije sporazuma o izstopu, ki ga 
je Parlament odobril 24. oktobra 20191.

črtano

_________________
1 Spremembe Evropskega parlamenta, 
sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč 
državam članicam za kritje velikega 
finančnega bremena zaradi izstopa 
Združenega kraljestva iz EU brez 
dogovora (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. en

Predlog spremembe 38
Isabel Benjumea Benjumea
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Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. želi spomniti, kako pomembno je 
razširiti področje uporabe Solidarnostnega 
sklada Evropske unije, da bi pokril del 
dodatnih javnih odhodkov, do katerih pride 
pri pripravi na konec prehodnega obdobja 
brez kasnejšega sporazuma o prihodnjih 
odnosih Združenega kraljestva z EU ali kot 
posledica tega; poziva Komisijo, naj 
pripravi predlog o tem, ki bo odražal 
predlog, ki je že bil podan za kritje 
neratifikacije sporazuma o izstopu, ki ga 
je Parlament odobril 24. oktobra 20191.

5. želi spomniti, kako pomembno je 
razširiti področje uporabe Solidarnostnega 
sklada Evropske unije, da bi pokril del 
dodatnih javnih odhodkov, do katerih pride 
pri pripravi na konec prehodnega obdobja 
brez kasnejšega sporazuma o prihodnjih 
odnosih Združenega kraljestva z EU ali kot 
posledica tega; opozarja na naknadne 
reforme sklada zaradi zdravstvene krize, 
ki jo je povzročila pandemija 
koronavirusa; meni, da se 
morajo pretehtati ob upoštevanju vpliva te 
krize na zdravstveni, socialni in 
gospodarski sistem.

_________________
1 Spremembe Evropskega parlamenta, 
sprejete 24. oktobra 2019, o predlogu 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 
2012/2002, da se zagotovi finančna pomoč 
državam članicam za kritje velikega 
finančnega bremena zaradi izstopa 
Združenega kraljestva iz EU brez 
dogovora (COM(2019)0399 – C9-
0111/2019 – 2019/0183(COD)), 
P9_TA(2019)0045.

Or. es

Predlog spremembe 39
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. opozarja, da mora Združeno 
kraljestvo, če želi biti na notranjem trgu, 
spoštovati načrtovano partnerstvo in 
ohraniti sistem določanja cen ogljika, 
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katerega učinkovitost in področje uporabe 
sta vsaj enaka tistim iz skupnih 
standardov EU, vključno s ciljem 
doseganja podnebno nevtralnega 
gospodarstva do leta 2050 v skladu s cilji 
Pariškega sporazuma;  poudarja, da 
morajo biti ti cilji doseženi pred koncem 
prehodnega obdobja Unije in se 
uporabljati tudi po tem obdobju;

Or. en

Predlog spremembe 40
Sandro Gozi, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez, Stéphane Bijoux, Irène Tolleret

Osnutek mnenja
Odstavek 5 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5a. poziva Komisijo, naj se pripravi na 
posledice scenarija brez dogovora, če 
Združeno kraljestvo ne bo zaprosilo za 
podaljšanje prehodnega obdobja;

Or. en

Predlog spremembe 41
Isabel Carvalhais

Osnutek mnenja
Odstavek 5 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5b. meni, da bi moralo Združeno 
kraljestvo, da bi imelo dostop do 
notranjega trga, spodbujati le zakonito 
pridobljene in trajnostno upravljane 
naravne vire, zlasti glede biotske 
raznovrstnosti, živalskih in rastlinskih 
vrst, vodnih ekosistemov in gozdnih 
proizvodov, ter upoštevati ustrezne 
mednarodne instrumente in prakse, kot je 
akcijski načrt EU za boj proti nezakoniti 
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trgovini s prostoživečimi vrstami.

Or. en


