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Predlog spremembe  4 
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Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

49. zato poziva, naj se na prihodkovni 

strani proračuna EU vzpostavi posebna 

rezerva, ki bo postopno zapolnjena z vsemi 

vrstami nepredvidenih drugih prihodkov; 

meni, da bi se morala ta rezerva 

uporabljati za kritje dodatnih plačilnih 

potreb, zlasti tistih, ki so povezane z 

uporabo skupne razlike v okviru 

obveznosti ali posebnimi instrumenti 
večletnega finančnega okvira; 

49. zato poziva, naj se v proračunu EU 

vzpostavi posebna rezerva, ki bo postopno 

zapolnjena z vsemi vrstami nepredvidenih 

drugih prihodkov, in se bo lahko ustrezno 

prenesla, da bi zagotovili dodatne 

možnosti porabe, ko se bodo pojavile 

potrebe; meni, da bi se morala ta rezerva 

nameniti za posebne instrumente 
večletnega finančnega okvira, na podlagi 

odločitve proračunskega organa pa bi 

zagotovila dodatna sredstva, tako za 

obveznosti kot za plačila; 

Or. en 
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Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 69 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

69. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da bi bila njihova uporaba 

kar najbolj učinkovita; je seznanjen z 

možnostjo predloga, o katerem bi bilo treba 

temeljito razpravljati, in sicer da se 

ustanovi enoten sklad, ki bi na ravni EU 

združeval finančne instrumente, s katerimi 

se upravlja centralno; meni, da bi bilo treba 

zagotoviti jasno strukturo za izbiro 

različnih vrst finančnih instrumentov za 

različna področja politik in vrste ukrepov 

ter da bi bilo treba ustrezne finančne 

instrumente še naprej voditi pod ločenimi 

proračunskimi postavkami, da bi zagotovili 

jasnost naložb; hkrati pa poudarja, da 

kakršna koli taka harmonizacija pravil ne 

sme vplivati na finančne instrumente, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike ali zunanjih ukrepov; 

69. poziva Komisijo, naj v naslednjem 

večletnem finančnem okviru poenostavi in 

uskladi pravila o uporabi finančnih 

instrumentov, da se ustvarijo sinergije med 

različnimi instrumenti in čim bolj poveča 

njihova učinkovita uporaba; je seznanjen z 

možnostjo predloga, o katerem bi bilo treba 

temeljito razpravljati, in sicer da se 

ustanovi enoten sklad, ki bi na ravni EU 

združeval finančne instrumente, s katerimi 

se upravlja centralno; meni, da bi bilo treba 

zagotoviti jasno strukturo za izbiro 

različnih vrst finančnih instrumentov za 

različna področja politik in vrste ukrepov 

ter da bi bilo treba ustrezne finančne 

instrumente še naprej voditi pod ločenimi 

proračunskimi postavkami, da bi zagotovili 

jasnost naložb; hkrati pa poudarja, da 

kakršna koli taka harmonizacija pravil ne 

sme vplivati na finančne instrumente, s 

katerimi upravljajo države članice v okviru 

kohezijske politike ali zunanjih ukrepov; 

Or. en 
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Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 105 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

105. poudarja, da bi bilo treba občutno 

povečati odobritve za zunanje delovanje, 

da bo lahko Unija igrala svojo vlogo v 

okviru njene globalne strategije ter njene 

širitvene, sosedske in razvojne politike, pa 

tudi pri odzivanju na izredne razmere; 

pričakuje, da bo naslednji večletni finančni 

okvir odražal izjemne potrebe držav v 

južnem in vzhodnem sosedstvu, ki se 

spoprijemajo s konflikti in posledicami 

migracijskih in begunskih izzivov; poziva, 

naj se dodelijo višje odobritve za odzivanje 

na rastoče potrebe po humanitarni pomoči, 

ki so posledica naravnih nesreč in nesreč, 

ki jih povzroči človek, da bi se preprečila 

vsaka vrzel med prevzetimi obveznostmi in 

plačili; meni, da bi morala Unija povečati 

financiranje za Agencijo OZN za pomoč in 

zaposlovanje palestinskih beguncev na 

Bližnjem vzhodu (UNRWA); 

105. poudarja, da bi bilo treba občutno 

povečati odobritve za zunanje delovanje, 

da bo lahko Unija igrala svojo vlogo v 

okviru njene globalne strategije ter njene 

širitvene, sosedske in razvojne politike, pa 

tudi pri odzivanju na izredne razmere; 

pričakuje, da bo naslednji večletni finančni 

okvir odražal izjemne potrebe držav v 

južnem in vzhodnem sosedstvu, ki se 

spoprijemajo s konflikti in posledicami 

migracijskih in begunskih izzivov; poziva, 

naj se dodelijo višje odobritve za odzivanje 

na rastoče potrebe po humanitarni pomoči, 

ki so posledica naravnih nesreč in nesreč, 

ki jih povzroči človek, da bi se preprečila 

vsaka vrzel med prevzetimi obveznostmi in 

plačili; meni, da bi morala Unija povečati 

financiranje za Agencijo OZN za pomoč in 

zaposlovanje palestinskih beguncev na 

Bližnjem vzhodu (UNRWA); poleg tega 

poudarja potrebo po dodatnih sredstvih za 

financiranje naložbenega načrta za 

Afriko, da se spodbudita vključujoča rast 

in trajnostni razvoj ter s tem odpravijo 

nekateri temeljni vzroki nezakonite 

migracije; 

Or. en 

 



 

AM\1147927SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 


