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Predlog spremembe 1
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, obenem 
pa priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

se zaveda, da je kohezijska politika 
ključna za uspeh evropskega zelenega 
dogovora, za boj proti podnebnim 
spremembam in za to, da se Uniji 
omogoči, da bo lahko izpolnila svoje 
zaveze v okviru Pariškega sporazuma, saj 
bi morale biti vse politike Unije skladne s 
ciljem omejitve globalnega segrevanja na 
manj kot 1,5 °C ter s ciljem zaustavitve in 
spremembe trenda izgube biotske 
raznovrstnosti;poziva, naj se v programih 
50 % porabe nameni podnebju ter naj se 
takoj opustijo fosilna goriva;
poziva k ambiciozni in na podnebne 
spremembe odporni kohezijski politiki 
Unije s pristopom od spodaj navzgor, ki 
bo upoštevala vidik spola in bo okrepljena 
s svežimi sredstvi, kot glavni naložbeni 
politiki in orodju za okrevanje Unije, ki bo 
koristila vsem regijam in odpravila 
makroekonomsko pogojevanje;

Or. en
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Predlog spremembe 2
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU 
še naprej podpirati okrevanje, 
konvergenco, pravično in vključujočo 
trajnostno rast in konkurenčnost 
evropskega gospodarstva ter druge 
prednostne naloge EU, kot so socialna, 
ekonomska in teritorialna kohezija in 
regionalni razvoj, podnebni ukrepi, 
digitalizacija in inovacije, varnost in 
upravljanje migracij, obenem pa priznava, 
da je pandemija covida-19 prinesla nov in 
nepričakovan izziv, na katerega se morajo 
EU in države članice odločno odzvati in 
poskrbeti za rešitve na ravni EU;

1. poziva k trdnemu in ambicioznemu 
proračunu Unije za leto 2021, da bi 
ublažili družbeno-gospodarske posledice 
pandemije COVID-19 ter podprli 
okrevanje Unije, okrepili ekonomsko, 
socialno in regionalno konvergenco, 
kohezijo in odpornost, podprli pravično, 
vključujočo in trajnostno rast ter pospešili 
izvajanje osrednjih prednostnih nalog in 
ciljev Unije, kot so socialna, ekonomska in 
teritorialna kohezija in regionalni razvoj, 
podnebni ukrepi, evropski zeleni dogovor, 
Pariški sporazum, načelo, „da se ne sme 
povzročiti znatna škoda“, pravični prehod 
na ogljično nevtralno gospodarstvo do leta 
2050, cilji trajnostnega razvoja, evropski 
steber socialnih pravic, digitalna 
preobrazba, inovacije in upravljanje 
migracij na podlagi solidarnosti, 
sodelovanja in deljene odgovornosti; 
poudarja, da je pandemija COVID-19 
prinesla številne nove in nepričakovane 
družbeno-gospodarske izzive, na katere se 
morajo Unija in države članice odločno 
odzvati in poskrbeti za pravične in 
učinkovite rešitve na ravni Unije in držav 
članic;

Or. en

Predlog spremembe 3
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 1
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
reforme, pravično in vključujočo 
trajnostno dolgoročno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva, 
da bi se obravnavale strukturne 
pomanjkljivosti gospodarstev in okrepila 
njihova odpornost, ter druge prednostne 
naloge EU, kot so socialna, ekonomska in 
teritorialna kohezija in regionalni razvoj, 
podnebni ukrepi, zeleni prehod, 
digitalizacija in inovacije, varnost in 
upravljanje migracij, da bi se preprečilo še 
večje razhajanje v Uniji, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv za 
gospodarski in zdravstveni sektor, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za učinkovite 
rešitve na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 4
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
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ravni EU; ravni EU; v zvezi s tem poziva k uvedbi 
instrumenta Unije za krizno upravljanje;

Or. ro

Predlog spremembe 5
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, ki bo vključevalo 
okrepljeni nadzor na zunanjih mejah 
Unije, obenem pa priznava, da je 
pandemija covida-19 prinesla nov in 
nepričakovan izziv, na katerega se morajo 
EU in države članice odločno odzvati in 
poskrbeti za rešitve na ravni EU;

Or. fr

Predlog spremembe 6
Laurence Farreng

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
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kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, kultura, 
izobraževanje, varnost in upravljanje 
migracij, obenem pa priznava, da je 
pandemija covida-19 prinesla nov in 
nepričakovan izziv, na katerega se morajo 
EU in države članice odločno odzvati in 
poskrbeti za rešitve na ravni EU;

Or. fr

Predlog spremembe 7
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija, raziskave in 
inovacije, varnost in upravljanje migracij, 
obenem pa priznava, da je pandemija 
covida-19 prinesla nov in nepričakovan 
izziv, na katerega se morajo EU in države 
članice odločno odzvati in poskrbeti za 
rešitve na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 8
Tamás Deutsch

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 1. se zaveda, da mora proračun EU še 
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naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost, 
obenem pa priznava, da je pandemija 
covida-19 prinesla nov in nepričakovan 
izziv, na katerega se morajo EU in države 
članice odločno odzvati in poskrbeti za 
rešitve na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 9
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov izziv, na katerega se morajo 
EU in države članice odločno odzvati in 
poskrbeti za rešitve na ravni Unije, 
nacionalni in regionalni ravni;

Or. en

Predlog spremembe 10
Francesca Donato

Osnutek mnenja
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Odstavek 1

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, konvergenco, 
pravično in vključujočo trajnostno rast in 
konkurenčnost evropskega gospodarstva 
ter druge prednostne naloge EU, kot so 
socialna, ekonomska in teritorialna 
kohezija in regionalni razvoj, podnebni 
ukrepi, digitalizacija in inovacije, varnost 
in upravljanje migracij, obenem pa 
priznava, da je pandemija covida-19 
prinesla nov in nepričakovan izziv, na 
katerega se morajo EU in države članice 
odločno odzvati in poskrbeti za rešitve na 
ravni EU;

1. se zaveda, da mora proračun EU še 
naprej podpirati okrevanje, pravično in 
vključujočo rast in konkurenčnost 
evropskega gospodarstva ter druge 
prednostne naloge EU, kot so socialna, 
ekonomska in teritorialna kohezija in 
regionalni razvoj, podnebni ukrepi, 
digitalizacija in inovacije, varnost in 
upravljanje migracij, obenem pa priznava, 
da je pandemija covida-19 prinesla nov in 
nepričakovan izziv, na katerega se morajo 
EU in države članice odločno odzvati in 
poskrbeti za rešitve na ravni EU;

Or. it

Predlog spremembe 11
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 1 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

1a. ponovno poudarja svoje stališče v 
zvezi s proračunom za leto 2021 v višini 
192,1 milijarde EUR v tekočih cenah v 
odobritvah za prevzem obveznosti in 
ponovno poziva k še dodatnim odobritvam 
v odgovor na družbeno-gospodarske 
posledice pandemije COVID-19; v zvezi s 
tem obžaluje pomanjkanje ambicioznosti 
in odločnosti, ki ga je Komisija pokazala v 
svojem predlogu proračuna za leto 2021, 
ki pomeni zmanjšanje za 9,8 % v 
primerjavi s proračunom za leto 2020 v 
smislu obveznosti in znatno zmanjšanje 
osrednjih politik in programov Unije, kot 
so kohezija, regionalni razvoj, kmetijstvo, 
podpora MSP, zdravje, raziskave in 
inovacije; poudarja, da se teh zmanjšanj 
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ne sme obravnavati kot izravnana 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 12
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji 
covida-19; poudarja, da kohezijska politika 
temelji na solidarnosti in da je njen cilj 
zmanjšati gospodarske, socialne in 
teritorialne razlike med državami članicami 
in regijami v EU; v zvezi s tem poudarja, 
da programi, ki se upravljajo v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, pomembno podpirajo trajnostne 
rešitve za pravično in vključujočo 
gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na blažitev gospodarskega in 
družbenega učinka ter imela pomembno 
vlogo pri okrevanju po posledicah 
pandemije COVID-19; poudarja, da je 
kohezija temeljna in najbolj priznana 
politika, ki je oblikovala Unijo, kot jo 
poznamo danes, na podlagi solidarnosti in 
da je njen cilj zmanjšati gospodarske, 
socialne in teritorialne razlike med 
državami članicami ter okrepiti 
gospodarsko, ozemeljsko in družbeno 
odpornost v EU in regijah za bolj usklajen 
razvoj, ki bo Uniji pomagal ostati 
konkurenčna na svetovni ravni; v zvezi s 
tem poudarja, da programi, ki se upravljajo 
v okviru evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
dolgoročno vključujočo gospodarsko rast, 
naložbe in konkurenčnost ter izjemno 
kakovostne ter varne delovne in življenjske 
pogoje državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim; za kar največji vpliv skladov ESI je 
bistveno, da organi držav članic na vseh 
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ravneh tesno sodelujejo medsebojno in v 
partnerstvu z delodajalci, sindikati, 
akademiki, nevladnimi organizacijami in 
drugimi deležniki;

Or. en

Predlog spremembe 13
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov (skladov ESI) 
podpirajo inovativno in pametno 
gospodarsko preoblikovanje in ekološki 
prehod na zeleno, z energijo in viri 
učinkovito ter brezogljično Unijo; znatno 
prispevajo k trajnostnim rešitvam za 
pravično in vključujočo gospodarsko rast 
ter izjemno kakovostne, dostojne delovne 
in življenjske pogoje državljanov, vključno 
z enakimi možnostmi, socialno 
pravičnostjo in nediskriminacijo; pa tudi 
na Unijo, ki je bolj povezana in ima za cilj 
zagotovitev dolgoročnih, 
visokokakovostnih in trajnostnih delovnih 
mest ob upoštevanju enakosti spolov in 
nediskriminacije ter na podlagi načela 
partnerstva;

poziva k preoblikovanju vseh vrst naložb v 
trajnostne naložbe, saj je treba sklade ESI 
uporabiti za trajnostno mobilnost, 
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ekološko podjetništvo, zeleno 
infrastrukturo in postopno odpravo 
fosilnih goriv, da se prepreči morebitna 
škoda za okolje in podnebje;

Or. en

Predlog spremembe 14
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za vključujočo 
gospodarsko rast in naložbe ter izjemno 
kakovostne in varne delovne in življenjske 
pogoje državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim; meni, da konkurenčnost podjetij in 
kmetij temelji na racionalni zaščiti 
nacionalnih gospodarstev in uravnoteženi 
mednarodni trgovini.

Or. fr

Predlog spremembe 15
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 2



AM\1212198SL.docx 13/35 PE657.144v01-00

SL

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
učinkovita politika javnih naložb 
pomembno vplivala na okrevanje po 
pandemiji covida-19; poudarja, da 
kohezijska politika temelji na solidarnosti 
in da je njen cilj zmanjšati gospodarske, 
socialne in teritorialne razlike med 
državami članicami in njihovimi regijami; 
vendar ugotavlja, da se regionalne razlike 
v državah članicah niso zmanjšale, kot bi 
si želeli; v zvezi s tem poudarja, da 
programi, ki se upravljajo v okviru skladov 
ESI, pomembno podpirajo trajnostne 
rešitve za pravično, trajnostno in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

Or. en

Predlog spremembe 16
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 

2. poudarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in je 
osrednja politika javnih naložb, ki bo 
pomembno vplivala na okrevanje po 
pandemiji covida-19; poudarja, da 
kohezijska politika temelji na solidarnosti 
in da je njen cilj zmanjšati gospodarske, 
socialne in teritorialne razlike med 
državami članicami in regijami v EU; v 
zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
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podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično, 
vključujočo in odporno gospodarsko rast 
in naložbe ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim; v zvezi s tem zavrača obsežna 
zmanjšanja kohezije v predlogu 
proračuna za leto 2021, ki ga je predložila 
Komisija;

Or. en

Predlog spremembe 17
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU, 
kar je mogoče doseči le z ustreznim 
financiranjem; v zvezi s tem poudarja, da 
programi, ki se upravljajo v okviru 
evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov, pomembno podpirajo trajnostne 
rešitve za pravično in vključujočo 
gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

Or. ro
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Predlog spremembe 18
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 2

Osnutek mnenja Predlog spremembe

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter izjemno kakovostne ter 
varne delovne in življenjske pogoje 
državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi, socialno pravičnostjo in 
nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k 
njim;

2. opozarja, da je kohezija v deljeni 
pristojnosti EU in držav članic in da bo kot 
osrednja politika javnih naložb pomembno 
vplivala na okrevanje po pandemiji covida-
19; poudarja, da kohezijska politika temelji 
na solidarnosti in da je njen cilj zmanjšati 
gospodarske, socialne in teritorialne razlike 
med državami članicami in regijami v EU; 
v zvezi s tem poudarja, da programi, ki se 
upravljajo v okviru evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov, pomembno 
podpirajo trajnostne rešitve za pravično in 
vključujočo gospodarsko rast, evropski 
zeleni dogovor, naložbe in konkurenčnost 
ter izjemno kakovostne ter varne delovne 
in življenjske pogoje državljanov, vključno 
z enakimi možnostmi, socialno 
pravičnostjo in nediskriminacijo, ter znatno 
prispevajo k njim;

Or. en

Predlog spremembe 19
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
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pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje brez prenosov od 
kohezijske politike k drugim politikam 
EU, da bi zagotovili, da bo imela 
kohezijska politika dovolj finančnih 
sredstev za izpolnitev svojih nalog in ciljev 
iz Pogodb;

Or. en

Predlog spremembe 20
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19 na pravičen, 
vključujoč, trajnosten in odporen način, 
pri tem pa dosledno upoštevati sredstva, ki 
so na voljo, pa tudi proračunska pravila in 
načela, ki bodo zagotovila realistično, 
takojšnje in učinkovito izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 21
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 3
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje, prilagojeno 
posebnim potrebam regij;

Or. ro

Predlog spremembe 22
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Stelios Kiburopulos 
(Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih, gospodarskih in zdravstvenih 
posledic pandemije covida-19, pri tem pa 
dosledno upoštevati sredstva, ki so na 
voljo, tudi nova lastna sredstva, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 23
Andżelika Anna Możdżanowska
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Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa upoštevati 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila takojšnje in zadovoljivo 
izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 24
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng

Osnutek mnenja
Odstavek 3

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3. ugotavlja, da se s proračunom za 
leto 2021 začenja novo programsko 
obdobje 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti posodobljenega in 
preusmerjenega večletnega finančnega 
okvira ter učinkovito prispevati k blažitvi 
socialnih in gospodarskih posledic 
pandemije covida-19, pri tem pa dosledno 
upoštevati sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

3. ugotavlja, da je proračun za leto 
2021 prvo leto novega programskega 
obdobja 2021–2027, zato bi moral odražati 
načela in prednosti revidiranega 
večletnega finančnega okvira ter 
učinkovito prispevati k blažitvi socialnih in 
gospodarskih posledic pandemije covida-
19, pri tem pa dosledno upoštevati 
sredstva, ki so na voljo, pa tudi 
proračunska pravila in načela, ki bodo 
zagotovila realistično, takojšnje in 
zadovoljivo izvrševanje;

Or. en

Predlog spremembe 25
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Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3a. poudarja, da so potrebni okrepljeni 
in ciljno usmerjeni nujni ukrepi za hitro 
in učinkovito podporo državljanom, 
delavcem, samozaposlenim in sektorjem, 
ki jih je pandemija COVID-19 močneje 
prizadela, da bi preprečili še večja 
razhajanja med državami članicami in 
regijami; poziva k znatnemu 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 26
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 3 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

3b. se zaveda, da je dogovor 
Evropskega sveta o instrumentu Evropske 
unije za okrevanje (Next Generation EU) 
pomemben prvi korak k pravičnemu, 
vključujočemu, trajnostnemu in 
odpornemu okrevanju Unije; vendar 
obžaluje obsežno zmanjšanje elementa 
nepovratnih sredstev instrumenta Next 
Generation EU v končnem dogovoru, kar 
je povzročilo veliko neravnovesje med 
nepovratnimi sredstvi in posojili ter vodilo 
k obsežnemu zmanjšanju dodatnih 
sredstev za program Obzorje Evropa, 
sklad InvestEU, razvoj podeželja 
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(EKSRP), pobudo REACT-EU in Sklad za 
pravični 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 ta 
zmanjšanja resno ogrozila prizadevanja 
za okrevanje;

Or. en

Predlog spremembe 27
Andżelika Anna Możdżanowska

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v proračunu za 
leto 2021 zagotoviti zadostno raven 
sredstev za plačila, da bi preprečili 
kopičenje neplačanih zahtevkov iz 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020; ugotavlja, da bo zaradi 
zamude pri izvajanju v programskem 
obdobju 2014–2020 večina vračil 
opravljena v letih 2021 in 2022;

4. poudarja, da je treba v proračunu za 
leto 2021 zagotoviti zadostno raven 
sredstev za plačila, da bi preprečili 
kopičenje neplačanih zahtevkov iz 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020 ter okrepljeno financirali 
odhodke, povezane s pandemijo COVID-
19, v začetni fazi; ugotavlja, da bo zaradi 
zamude pri izvajanju v programskem 
obdobju 2014–2020 večina vračil 
opravljena v letih 2021 in 2022; poudarja 
vedno večjo natančnost napovedi držav 
članic, ki jih je treba v celoti upoštevati v 
proračunu za leto 2021; zato je potreben 
verodostojen načrt plačil za celoten 
večletni finančni okvir 2021–2027, ki bo 
omogočal zadostna plačila v prvih letih z 
možnostjo prenosa neporabljenih plačil v 
naslednja leta, in sicer s pomočjo 
posebnih instrumentov nad zgornjimi 
mejami plačil večletnega finančnega 
okvira;

Or. en
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Predlog spremembe 28
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 4

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4. poudarja, da je treba v proračunu za 
leto 2021 zagotoviti zadostno raven 
sredstev za plačila, da bi preprečili 
kopičenje neplačanih zahtevkov iz 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014–2020; ugotavlja, da bo zaradi 
zamude pri izvajanju v programskem 
obdobju 2014–2020 večina vračil 
opravljena v letih 2021 in 2022;

4. poudarja, da je treba v proračunu za 
leto 2021 zagotoviti zadostno raven 
odobritev plačil, ki bo upoštevala obseg 
neplačanih obveznosti ob koncu leta 2020, 
da bi preprečili kopičenje neplačanih 
zahtevkov iz večletnega finančnega okvira 
za obdobje 2014–2020 ter novo plačilno 
krizo, zlasti v kontekstu pandemije 
COVID-19; ugotavlja, da bo zaradi 
zamude pri izvajanju v programskem 
obdobju 2014–2020 večina ustreznih 
plačil opravljena v letih 2021 in 2022; 
poudarja pa, da to ne bi smelo ovirati 
začetka izvajanja novih programov;

Or. en

Predlog spremembe 29
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. ponovno opozarja, da sta revizija 
sistema virov lastnih sredstev EU in 
uvedba košarice novih lastnih sredstev od 
1. januarja 2021 na podlagi pravno 
zavezujočega časovnega razporeda 
izjemno bistvenega pomena za kritje 
povečanih finančnih potreb, ki bodo 
nastale pri podpiranju okrevanja in 
izvajanju drugih prednostnih nalog in 
ciljev Unije; poziva države članice, naj se 
hitro dogovorijo o povečanju zgornjih mej 
lastnih sredstev in hitro sprejmejo 
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zakonodajne predloge, s katerimi bi uvedli 
nova lastna sredstva;

Or. en

Predlog spremembe 30
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Laurence Farreng, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 4 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

4a. poudarja, da je treba za 
pravočasno in učinkovito črpanje 
proračunskih dodelitev za leto 2021 čim 
prej sprejeti potrebno uredbo in spremne 
dokumente;

Or. en

Predlog spremembe 31
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027; poziva, naj evropski 
strukturni in investicijski skladi (skladi 
ESI) zagotovijo večjo kohezijo med 
državami in prerazporedijo sredstva, zlasti 
tako, da spodbujajo upravičenost vseh 
evropskih regij do vseh skladov;

Or. fr
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Predlog spremembe 32
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za 
boj proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. poudarja pomembnost začasnosti 
ukrepov prožnosti in poenostavitve, ki jih 
nalagata uredbi o CRII in CRII+, ter 
dejstvo, da se bo treba po krizi vrniti k 
običajnim pravilom in strateškemu 
pristopu, usmerjenemu k trajnostnim 
naložbam, s čimer bi ohranili visoke 
standarde in merila kohezijske politike, 
zlasti na področjih podnebne krepitve, 
tematske osredotočenosti ter boja proti 
nepravilnostim in goljufijam;

Or. en

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

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027, pri tem pa zagotoviti 
polno spoštovanje veljavnih pravil glede 
dobrega upravljanja virov in preglednosti 
njihove porabe;

Or. en
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Predlog spremembe 34
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 kot mehanizem, ki bo 
deloval kot varovalo gospodarstva Unije 
med nemirnimi in nepredvidljivimi časi;

Or. en

Predlog spremembe 35
Laurence Farreng, Irène Tolleret, Stéphane Bijoux, Sandro Gozi

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027 ob spoštovanju 
temeljnih načel in ciljev kohezijske 
politike;

Or. fr

Predlog spremembe 36
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
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Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027, in sicer v zvezi z 
ukrepi okrevanja po pandemiji COVID-
19;

Or. en

Predlog spremembe 37
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

5. pozdravlja večjo prožnost in 
poenostavljene programe kohezijske 
politike (povečano sofinanciranje, uporaba 
sredstev EU za boj proti krizam), uvedeno 
marca in aprila 2020, in meni, da bi jo bilo 
treba ohraniti tudi v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027;

Or. ro

Predlog spremembe 38
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 5

Osnutek mnenja Predlog spremembe

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 

5. pozdravlja večjo prožnost 
kohezijske politike (povečano 
sofinanciranje, uporaba sredstev EU za boj 
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proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi jo bilo treba ohraniti 
tudi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

proti krizam), uvedeno marca in aprila 
2020, in meni, da bi bilo mogoče nekatere 
dele ohraniti tudi v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027;

Or. en

Predlog spremembe 39
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja ukrepe, ki jih je 
Evropski parlament že odobril, denimo 
razširitev Solidarnostnega sklada EU, da ga 
bo mogoče uporabljati tudi v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja, s 
čimer bo v letu 2020 na voljo skoraj 800 
milijonov EUR, in pobudo za naložbe v 
odziv na pandemijo koronavirusa (CRII in 
CRII+), katere cilj je zagotoviti likvidnost 
v višini 8 milijard EUR, da bi pospešili do 
37 milijard EUR evropskih javnih naložb v 
podporo državljanom, regijam in državam, 
ki jih je pandemija koronavirusa še posebej 
prizadela;

6. pozdravlja ukrepe, ki jih je 
Evropski parlament že odobril, denimo 
razširitev Solidarnostnega sklada EU, da ga 
bo mogoče uporabljati tudi v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja, s 
čimer bo v letu 2020 na voljo skoraj 800 
milijonov EUR, in pobudo za naložbe v 
odziv na pandemijo koronavirusa (CRII in 
CRII+), katere cilj je zagotoviti likvidnost 
v višini 8 milijard EUR, da bi pospešili do 
37 milijard EUR evropskih javnih naložb v 
podporo državljanom, regijam in državam, 
ki jih je pandemija koronavirusa še posebej 
prizadela;

poudarja, da je treba znatno povečati 
sredstva, da bo kohezijska politika postala 
bistveno orodje financiranja v sedanji 
krizi in pri okrevanju po njej, zaradi česar 
bo na voljo manj sredstev za izpolnjevanje 
drugih najnujnejših regionalnih potreb, 
kot so boj proti globalnemu segrevanju in 
podnebnim spremembam, in bo torej 
prispevala k zelenemu dogovoru, 
pravičnemu prehodu in izpolnjevanju 
ciljev Pariškega sporazuma; opozarja, da 
se je v krizi leta 2008 in 2009 izkazalo, 
kako pomembne so naložbe v področja 
evropskega zelenega dogovora;

Or. en
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Predlog spremembe 40
Mauri Pekkarinen, Ondřej Knotek, Susana Solís Pérez

Osnutek mnenja
Odstavek 6

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6. pozdravlja ukrepe, ki jih je 
Evropski parlament že odobril, denimo 
razširitev Solidarnostnega sklada EU, da ga 
bo mogoče uporabljati tudi v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja, s 
čimer bo v letu 2020 na voljo skoraj 800 
milijonov EUR, in pobudo za naložbe v 
odziv na pandemijo koronavirusa (CRII in 
CRII+), katere cilj je zagotoviti likvidnost 
v višini 8 milijard EUR, da bi pospešili do 
37 milijard EUR evropskih javnih naložb v 
podporo državljanom, regijam in državam, 
ki jih je pandemija koronavirusa še posebej 
prizadela;

6. je seznanjen s sprejetimi ukrepi 
okrevanja ter pozdravlja ukrepe, ki so že 
bili odobreni, denimo razširitev 
Solidarnostnega sklada EU, da ga bo 
mogoče uporabljati tudi v izrednih 
razmerah na področju javnega zdravja, s 
čimer bo v letu 2020 na voljo skoraj 800 
milijonov EUR, in pobudo za naložbe v 
odziv na pandemijo koronavirusa (CRII in 
CRII+), katere cilj je zagotoviti likvidnost 
v višini 8 milijard EUR, da bi pospešili do 
37 milijard EUR evropskih javnih naložb v 
podporo državljanom, regijam in državam, 
ki jih je pandemija koronavirusa še posebej 
prizadela;

Or. en

Predlog spremembe 41
Ondřej Knotek

Osnutek mnenja
Odstavek 6 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

6a. poudarja, da je treba spodbujati 
kontinuiteto in razvoj vesoljske agencije 
EU (vključno s programoma Galileo in 
EGNOS) s finančno podporo;

Or. en

Predlog spremembe 42
Daniel Buda
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Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja zakonodajno resolucijo z 
dne 17. aprila 2020, v kateri so bili 
odobreni posebnih ukrepi za izredno 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
covida-19; ugotavlja, da se bo s tem 
pospešilo njihovo izvajanje ter povečala 
potreba po sredstvih za plačila, kar je treba 
upoštevati v proračunu za leto 2021;

7. pozdravlja zakonodajno resolucijo z 
dne 17. aprila 2020, v kateri so bili 
odobreni posebnih ukrepi za izredno 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
covida-19; ugotavlja, da se bo s tem 
pospešilo njihovo izvajanje ter povečala 
potreba po sredstvih za plačila, kar je treba 
upoštevati v proračunu za leto 2021; meni, 
da bi bilo treba še naprej sprejemati 
posebne ukrepe, ki zagotavljajo 
oprijemljive rezultate;

Or. ro

Predlog spremembe 43
Erik Bergkvist

Osnutek mnenja
Odstavek 7

Osnutek mnenja Predlog spremembe

7. pozdravlja zakonodajno resolucijo 
z dne 17. aprila 2020, v kateri so bili 
odobreni posebnih ukrepi za izredno 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
covida-19; ugotavlja, da se bo s tem 
pospešilo njihovo izvajanje ter povečala 
potreba po sredstvih za plačila, kar je treba 
upoštevati v proračunu za leto 2021;

7. se zaveda, da je bila zakonodajna 
resolucija z dne 17. aprila 2020, v kateri so 
bili odobreni posebnih ukrepi za izredno 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih 
in investicijskih skladov v odziv na izbruh 
covida-19, pomemben ukrep, ki ga je bilo 
treba sprejeti; ugotavlja, da se bo s tem 
pospešilo njihovo izvajanje ter povečala 
potreba po sredstvih za plačila, kar je treba 
upoštevati v proračunu za leto 2021;

Or. en

Predlog spremembe 44
Andżelika Anna Możdżanowska
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Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja predlog Komisije, da od 
držav članic ne bo zahtevala vračila 
neporabljenih sredstev za vnaprejšnje 
financiranje, ki jih je izplačala v začetku 
leta, tj. določbo, da državam članicam 
Komisiji ne bo treba vrniti neporabljenih 
sredstev iz predvidenih odhodkov, obenem 
pa priznava, da bi lahko to v proračunu za 
leto 2020 ustvarilo finančno vrzel 
(vnaprejšnje financiranje velja za 
namenske prihodke proračuna EU), zato bi 
se utegnila povečati potreba po sredstvih za 
plačila v proračunu za leto 2021;

8. pozdravlja predlog Komisije, da od 
držav članic ne bo zahtevala vračila 
neporabljenih sredstev za vnaprejšnje 
financiranje, ki jih je izplačala v začetku 
leta, tj. določbo, da državam članicam 
Komisiji ne bo treba vrniti neporabljenih 
sredstev iz predvidenih odhodkov, obenem 
pa priznava, da bi lahko to v proračunu za 
leto 2020 ustvarilo finančno vrzel 
(vnaprejšnje financiranje velja za 
namenske prihodke proračuna EU), zato bi 
se utegnila povečati potreba po sredstvih za 
plačila v proračunu za leto 2021; poudarja, 
da potreba po zadostnem predhodnem 
financiranju za kohezijske programe 
večletnega finančnega okvira 2014–2020 
na 3-odstotni ravni izhaja iz veljavnih 
zakonodajnih aktov;

Or. en

Predlog spremembe 45
Daniel Buda

Osnutek mnenja
Odstavek 8

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8. pozdravlja predlog Komisije, da od 
držav članic ne bo zahtevala vračila 
neporabljenih sredstev za vnaprejšnje 
financiranje, ki jih je izplačala v začetku 
leta, tj. določbo, da državam članicam 
Komisiji ne bo treba vrniti neporabljenih 
sredstev iz predvidenih odhodkov, obenem 
pa priznava, da bi lahko to v proračunu za 
leto 2020 ustvarilo finančno vrzel 
(vnaprejšnje financiranje velja za 
namenske prihodke proračuna EU), zato bi 
se utegnila povečati potreba po sredstvih za 
plačila v proračunu za leto 2021;

8. pozdravlja predlog Komisije, da od 
držav članic ne bo zahtevala vračila 
neporabljenih sredstev za vnaprejšnje 
financiranje, ki jih je izplačala v začetku 
leta, tj. določbo, da državam članicam 
Komisiji ne bo treba vrniti neporabljenih 
sredstev iz predvidenih odhodkov, saj bi to 
lahko negativno vplivalo na izvajanje 
potekajočih projektov, obenem pa 
priznava, da bi lahko to v proračunu za leto 
2020 ustvarilo finančno vrzel (vnaprejšnje 
financiranje velja za namenske prihodke 
proračuna EU), zato bi se utegnila povečati 
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potreba po sredstvih za plačila v proračunu 
za leto 2021;

Or. ro

Predlog spremembe 46
Josianne Cutajar

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. poudarja pomembnost vključitve 
vidika spola v proračun EU, vključno s 
kohezijsko politiko, saj je to učinkovit 
način za premostitev vrzeli, zaradi katere 
ženske še vedno trpijo v družbi, vključno z 
njihovo udeležbo na trgu dela; poziva, naj 
se na ravni Unije razvijejo orodja za 
vključitev vidika spola v proračun;

Or. en

Predlog spremembe 47
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 8 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8a. pozdravlja predlog za vzpostavitev 
programa REACT-EU, v okviru katerega 
bodo na voljo dodatna sredstva za ESRR 
in ESS, pa tudi za FEAD, v boju proti 
učinkom pandemije COVID-19; poziva k 
hitri uvedbi programa in k temu, da se 
plačila začnejo opravljati čim prej v letu 
2021;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 8 b (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8b. pozdravlja uporabo splošne 
odstopne klavzule za prekinitev pakta za 
stabilnost in rast, kar omogoča dodatno 
prožnost, pa tudi uvedbo začasnega okvira 
državne pomoči v kontekstu COVID-19; 
vendar poudarja različne zmogljivosti 
držav članic za zagotovitev finančne 
podpore državljanom in sektorjem, ki jih 
je pandemija močneje prizadela, kar bi 
lahko privedlo do še večjih razhajanj med 
državami članicami; poziva k posebnim 
ukrepom za zmanjšanje takšnih stranskih 
učinkov;

Or. en

Predlog spremembe 49
Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels
v imenu skupine GUE/NGL

Osnutek mnenja
Odstavek 8 c (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

8c. poziva k hitremu izvajanju 
mehanizma za okrevanje in odpornost, 
namenjenega obravnavi številnih 
družbeno-gospodarskih izzivov, s katerimi 
se soočajo države članice; poziva k 
povečanju nepovratnih sredstev in 
prožnemu pogojevanju za posojila; 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, načelom, 
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„da se ne sme povzročiti znatna škoda“, 
cilji trajnostnega razvoja, evropskim 
stebrom socialnih pravic in ciljem 
pravičnega prehoda na ogljično nevtralno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2050; 
poziva, naj se plačila začnejo opravljati 
čim prej v letu 2021; obžaluje 
makroekonomske pogoje, povezane z 
instrumentom, izključitev Evropskega 
parlamenta iz njegovega upravljanja, kar 
pomeni odstop od metode Skupnosti in 
odobravanje medvladnega pristopa, ter 
postopek za zaviranje v sili, ki ga je sprejel 
Evropski svet in bi lahko privedel do 
škodljivih zamud; poudarja, da sta 
potrebna preglednost in nadzor pri 
razdeljevanju in uporabi sredstev, ki se 
bodo zagotovila prek mehanizma;

Or. en

Predlog spremembe 50
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, ambicije in 
pričakovanja za obdobje po krizi, prav tako 
pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k 
usklajenemu pristopu EU.

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, ambicije in 
pričakovanja za obdobje po krizi, prav tako 
pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k 
usklajenemu pristopu EU, ki bo vodil k 
inovativnim načinom proizvodnje, 
predelave, raziskav, izobraževanja in 
preusposabljanja/izpopolnjevanja, ki bodo 
omogočali kohezijo med vsemi regijami 
EU, kar jim bo omogočilo doseči 
pravično, vključujočo in trajnostno 
ekonomsko blaginjo, s čimer bodo 
odločneje podprli tudi lokalni razvoj in 
lokalna gospodarstva; poziva k uskladitvi 
gospodarstva z načeli trajnostnega razvoja 
in uresničitve podnebne nevtralnosti EU 
do leta 2040 s celovitim pristopom in 
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usmeritvijo vseh politik EU k temu cilju; 
ponavlja, da so potrebna zadostna 
sredstva za uresničitev ambicioznega cilja 
pravičnega, nemotenega in vključujočega 
prehoda ter podnebno nevtralne Evrope 
do leta 2040.

Or. en

Predlog spremembe 51
Mathilde Androuët

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, ambicije in 
pričakovanja za obdobje po krizi, prav tako 
pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k 
usklajenemu pristopu EU.

9. 9. poziva države članice, naj jasno 
in odločno sporočijo svoje projekte, 
ambicije in pričakovanja glede razmer po 
krizi ter prevzamejo skupno vlogo pri 
razvoju usklajenega pristopa na evropski 
ravni, kar bo omogočilo boljšo 
porazdelitev evropskih strukturnih in 
investicijskih skladov med državami 
članicami.

Or. fr

Predlog spremembe 52
Tomislav Sokol, Krzysztof Hetman, Pascal Arimont, Peter Pollák, Maria Spiraki (Maria 
Spyraki), Stelios Kiburopulos (Stelios Kympouropoulos)

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, ambicije in 
pričakovanja za obdobje po krizi, prav tako 
pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k 
usklajenemu pristopu EU.

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, strategije, ambicije 
in pričakovanja za obdobje po krizi, prav 
tako pa priznajo, da morajo skupaj 
prispevati k usklajenemu pristopu EU, ki 
bo omogočil visokokakovostne in merljive 
rezultate, ki bodo vodili k dolgoročni 
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trajnostni rasti;

Or. en

Predlog spremembe 53
Francesca Donato

Osnutek mnenja
Odstavek 9

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo načrte, ambicije in 
pričakovanja za obdobje po krizi, prav tako 
pa priznajo, da morajo skupaj prispevati k 
usklajenemu pristopu EU.

9. poziva države članice, naj jasno in 
odločno delijo pričakovanja za obdobje po 
krizi, prav tako pa priznajo, da morajo 
skupaj prispevati k usklajenemu pristopu 
EU.

Or. it

Predlog spremembe 54
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 a (novo)

Osnutek mnenja Predlog spremembe

9a. poziva k okrepitvi vključevanja 
vidika spola v proračun za leto 2021 in 
vključitvi ocene učinka na spol pri porabi 
Evropskih strukturnih in investicijskih 
skladov;

Or. en

Predlog spremembe 55
Monika Vana
v imenu skupine Verts/ALE

Osnutek mnenja
Odstavek 9 b (novo)
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Osnutek mnenja Predlog spremembe

9b. poziva k bolj neposrednemu 
financiranju evropskih mest, saj so 
pomemben dejavnik okrevanja in 
reševanja podnebnih vprašanj.

Or. en


