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Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 1 
Odstavek 1 

1. ugotavlja, da so med cilji Evropske unije trije stebri trajnostnega razvoja ter da 
vključevanje varstva okolja kot tudi visoke ravni varstva le-tega in zdravstvenega 
varstva ljudi osnutek Ustave priznava kot načela za splošno uporabo v vseh politikah 
Unije; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 2 
Odstavek 1a (novo) 

1a) ugotavlja, da neuravnoteženost treh stebrov glede dobička v gospodarstvu in 
izdatkov za socialno varstvo in varstvo okolja ne bo dopuščala izvajanje koncepta 
trajnostnega razvoja; 

 



 

PE 349.891/1-11 2/5 AM\545993SL.doc 

SL 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 3 
Odstavek 2 

2. obžaluje, da III. del osnutka Ustave o politikah Evropske unije ni bil posodobljen in 
usklajen z načeli trajnostnega razvoja, še posebej na področju kmetijske politike, 
socialne in teritorialne kohezije, prometa in trgovine; prav tako obžaluje, da za 
nekatere okoljske ukrepe, še posebej davčnega značaja in ukrepe za urejanje prostora, 
upravljanje s količinami vodnih virov, rabo zemljišč, ne velja običajen zakonodajni 
postopek, ampak jih sprejema Svet soglasno; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 4 
Odstavek 2a (novo) 

2a) obžaluje, da kljub pomenu in mestu, ki ju pogodbe priznavajo storitvam splošnega 
gospodarskega pomena (SIEG), za njih še vedno veljajo pravila konkurence in ne 
morejo prispevati k doseganju ciljev Unije na področju varstva okolja ter socialne in 
teritorialne kohezije;  

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 5 
Odstavek 3 

3. ugotavlja, da so bili sprejem ukrepov za zagotavljanje visokih standardov kakovosti in 
varnosti zdravil ter medicinskih pripomočkov kot tudi ukrepov nadzora, zgodnjega 
opozarjanja in boja proti čezmejnim resnim nevarnostim za zdravje vključeni med 
deljene pristojnosti Evropske unije in zanje velja običajen zakonodajni postopek; 
vendar obžaluje, da osnutek Ustave na področju zdravstvenega varstva v Uniji ne 
uvaja visokih ciljev konvergence kot tudi ne orodij in sredstev za zagotavljanje višje 
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ravni zdravstvenega varstva vsem Evropejcem kot tudi ne boljšega ter pravičnega 
dostopa do zdravstvenega varstva za vse; 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 6 
Odstavek 3a (novo) 

3a) obžaluje, da voditelji držav in vlad niso sprejeli v osnutku Ustave vsebovanih 
predlogov o glasovanju s kvalificirano večino za določitev večletnega finančnega 
okvira Evropske unije; obžaluje, da se v skladu s členom I-55(2) zahteva soglasnost, 
čeprav ima finančni okvir, ki še posebej določa lastnost strukturnih skladov, 
pomembno vlogo pri podpori politik v korist okolja in trajnostnega razvoja;  

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 7 
Odstavek 4 

4. ugotavlja, da osnutek Ustave uvaja poglavje o demokratičnem življenju Evropske 
unije in načelu, po katerem se morajo odločitve sprejemati na način, ki bo najbolj 
pregleden in najbliže državljanom; poudarja (se črta) potrebo po dostopu do sodišč za 
državljane in njihove organizacije, še posebej na področju okolja, v skladu s 
konvencijo ZN-EGS iz Arhusa; 

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 8 
Odstavek 4a (novo) 

4a)  poudarja nesorazmerje med na eni strani cilji, navedenimi v I. delu osnutka Ustave 
ter na drugi strani politik in sredstev, ki jih za uresničevanje teh ciljev daje na voljo 
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Evropska unija;  

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vložita Anne Ferreira in Marie-Noëlle Lienemann 

Predlog spremembe 9 
Odstavek 4b (novo) 

4b) obžaluje, da osnutek Ustave kljub nekaterim prednostim, še posebej na 
institucionalnem področju, ne odgovarja zahtevi velikega števila državljanov in 
evropskih narodov po odgovoru na številne izzive, ki jih postavljajo velike 
spremembe v svetu in v mednarodnih odnosih na področju obrambe, varnosti, 
gospodarstva, okolja, politike zdravstvenega in socialnega varstva, ob usklajeni 
potrebi po zagovarjanju in pospeševanju varovanja okolja, visoki ravni javnega 
zdravstva, evropskem socialnem modelu in visoki ravni socialnega varstva evropskih 
državljanov, za katere prispevajo in so do njih upravičeni.  

 

 Or. fr 

 

Predlog spremembe, ki ga vloži Satu Hassi 

Predlog spremembe 10 
Odstavek 4a (novo) 

4a) kot vmesni ukrep in z vidika prenehanja pogodbe Euratom podpira ločitev pogodbe 
Euratom od Pogodbe o ustavi in ločitev pravne osebe skupnosti Euratom od nove 
pravne osebe, ki je dodeljena Evropski uniji; verjame, da dvojna vloga skupnosti 
Euratom, to je pospeševanje in reguliranje jedrskega sektorja, predstavlja jasno 
nasprotje interesov in preprečuje, da bi bil Euratom verodostojen organ za jedrsko 
varnost; zato poziva države članice, da brez odlašanja v skladu z resolucijo 
Evropskega parlamenta z dne 24. septembra 2003 skličejo medvladno konferenco o 
reviziji Euratom; 

 

 Or. en 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber 

Predlog spremembe 11 
Odstavek 4a (novo) 

4a) obžaluje, da je pogodba Euratom ostala vsebinsko nespremenjena, in zahteva sklic 
konference za obsežno preverjanje te pogodbe, predvsem glede njenih zastarelih 
materialnih določb, še posebej kar se tiče namena pridobivanja jedrske energije in 
demokratičnopolitičnega primanjkljaja pogodbe; 

 

 Or. de 
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