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4.7.2016 A8-0224/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava E a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ea. ker je Združeno kraljestvo med 

največjimi neto plačnicami v proračun 

EU in se bo odločitev britanskih 

državljanov z dne 23. junija 2016, da 

zapustijo Evropsko unijo, močno odražala 

na sredstvih EU; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereč problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ponovno izraža 

odločno zavezanost Evropskemu skladu za 

strateške naložbe, ki bo predvidoma 

močno in ciljno spodbudil gospodarske 

sektorje, pomembne za rast in 

zaposlovanje; ugotavlja, da so številni 

projekti in dejavnosti že odobreni in se 

izvajajo; ugotavlja, da se jamstvo Unije za 

Evropski sklad za strateške naložbe krije iz 

jamstvenega sklada v višini 8 milijard 

EUR, ki je določen v proračunu EU; 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereč problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ugotavlja pa, da 

projekti, izbrani za Evropski sklad za 

strateške naložbe, ne pomenijo novih 

naložb v realno gospodarstvo temveč 

refinanciranje obstoječih projektov 

vprašljive trajnostnosti v gospodarskem, 

socialnem in okoljskem smislu; poleg tega 

poudarja, da se jamstvo Unije za Evropski 

sklad za strateške naložbe krije iz 

jamstvenega sklada v višini 8 milijard 

EUR, ki je določen v proračunu EU in 

zaradi katerega so bila sredstva 

preusmerjena iz programov, kot sta 

Obzorje 2020 oziroma instrument za 

povezovanje Evrope (IPE); 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. močno podpira nadaljevanje pobude 

za zaposlovanje mladih kot sredstva za 

zagotavljanje nujnega odziva v boju proti 

brezposelnosti, in sicer po potrebnih 

prilagoditvah, ki bodo ugotovljene med 

ravno potekajočim ocenjevanjem; meni, 

da se to lahko doseže le z vsaj enako 

ravnjo dodeljenih proračunskih sredstev 

za pobudo za zaposlovanje mladih do 

konca sedanjega večletnega finančnega 

okvira, kot ji je bila letno dodeljena v 

prvih dveh letih tega obdobja 

(6 milijard EUR, izplačanih v obdobju 

2014–2015), in sicer odvisno od prihodnje 

ocene Komisije; ugotavlja, da bi morali 

zato zgornje meje podrazdelka 1b 

popraviti navzgor, saj tu niso na voljo 

razlike do zgornje meje; 

43. meni, da cilji pobude za zaposlovanje 

mladih kot sredstvo za zagotavljanje 

nujnega odziva v boju proti brezposelnosti 

do danes še niso bili izpolnjeni; meni, da 

je cilj spodbujanja zaposlovanja mladih 

mogoče doseči le z obravnavo 

neravnotežij, ki so posledica enotne 

valute, odpravo socialno-ekonomskih 

omejitev, ki jih je uvedla EU, in obsežnimi 

javnimi naložbami; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 49a. poudarja, da je nujno obravnavati 

različne možnosti v zvezi s plačili, 

vključno z zamrznitvijo prihodnjih 

obveznosti za manj pomembne programe, 

dokler se ne poravnajo vsa neporavnana 

zaostala plačila; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 62a. poziva Komisijo in države članice, 

naj se odločijo, kdaj je bolj učinkovito 

financirati in izvajati programe na 

evropski ravni, kdaj pa je primerneje 

ukrepati na nacionalni ravni in bolj v 

skladu z načelom subsidiarnosti; 

Or. en 



 

AM\1100073SL.doc  PE585.330v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2016 A8-0224/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 75 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

75. poudarja, da je treba zmanjšati delež 

prispevkov iz BND v proračun Unije, da bi 

preprečili pristop pravičnega povračila, ki 

ga uporabljajo države članice; poudarja, da 

bi s tem zmanjšali breme za državne 

blagajne, ta sredstva pa bi bila na voljo 

nacionalnim proračunom držav članic; 

opozarja, da so sedanja lastna sredstva iz 

DDV prezapletena in da v bistvu gre za 

drugi prispevek iz BND, zato poziva, naj se 

ta lastna sredstva bistveno spremenijo ali v 

celoti ukinejo; meni, da morajo prispevki iz 

BND kljub temu ostati element proračuna, 

saj morajo delovati kot izravnalni 

prispevki; 

75. poudarja, da je treba zmanjšati delež 

prispevkov iz BND v proračun Unije, da bi 

preprečili pristop pravičnega povračila, ki 

ga uporabljajo države članice; poudarja, da 

bi s tem zmanjšali breme za državne 

blagajne, ta sredstva pa bi bila na voljo 

nacionalnim proračunom držav članic; 

opozarja, da so sedanja lastna sredstva iz 

DDV prezapletena in da v bistvu gre za 

drugi prispevek iz BND, zato poziva, naj se 

ta lastna sredstva bistveno spremenijo ali v 

celoti ukinejo; meni, da morajo prispevki iz 

BND kljub temu ostati element proračuna, 

saj morajo delovati kot izravnalni 

prispevki; poudarja, da spremembe, ki 

vplivajo na proračunske prihodke Unije, 

ne bi smele negativno vplivati na 

državljane; 

Or. en 
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Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 80 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 80a. nasprotuje zamisli o posebnem 

proračunu za evroobmočje, saj bi se s tem 

potrdila velika ločnica med državami, ki 

uporabljajo evro, in tistimi, ki so obdržale 

svojo valuto, demokratična nacionalna 

suverenost pa bi se dodatno šibila zaradi 

tehnokratskih struktur; 

Or. en 
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Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 82 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 82a. meni, da bi bilo treba za financiranje 

nepredvidenih pobud najprej vedno 

uporabiti prerazporeditev sredstev iz 

obstoječih neprednostnih proračunskih 

vrstic, da se preprečijo izgube in slabo 

upravljanje; 

Or. en 

 

 


