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8.3.2018 A8-0048/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

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 

Uvodna izjava B 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

B. ker se je hitro izkazalo, da večletni 

finančni okvir za obdobje 2014–2020 ni 

primeren za izpolnjevanje dejanskih 

potreb in političnih ambicij, saj se je že od 

samega začetka uporabljal za odzivanje 

na vrsto kriz in novih izzivov na področju 

naložb, socialne izključenosti, migracij in 

beguncev, zaposlovanja mladih, varnosti, 

kmetijstva, okolja in podnebnih 

sprememb, ki pa v času njegovega 

sprejetja niso bili pričakovani; ker je 

sedanji večletni finančni okvir – po samo 

dveh letih izvajanja – posledično že 

dosegel svoje meje zmogljivosti, saj je bila 

izčrpana razpoložljiva razlika do zgornje 

meje, določbe o prožnosti in posebni 

instrumenti so se precej uporabljali, 

obstoječe politike in programi pa so bili 

pod pritiskom ali celo zmanjšani, da bi 

kompenzirali nezadostno raven 

proračunskih sredstev EU in njihove 

prožnosti, pa so bili ustanovljeni nekateri 

zunajproračunski mehanizmi;  

B.  ker se je izkazalo, da večletni 

finančni okvir za obdobje 2014–2020 in 

proračunska politika EU nista učinkovita 

pri izpolnjevanju dejanskih potreb na 

področju naložb, socialne izključenosti, 

migracij in beguncev, zaposlovanja mladih, 

varnosti, kmetijstva in okolja; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

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 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da naslednji večletni 

finančni okvir ponuja priložnost, da Unija 

dokaže, da je enotna in se je sposobna 

odzvati na politične dogodke, kot so 

brexit, porast populističnih in 

nacionalističnih gibanj in spremembe v 

svetovnem vodstvu; poudarja, da delitve in 

egocentričnost niso rešitev za svetovne 

probleme in pomisleke državljanov; meni, 

da zlasti pogajanja o brexitu kažejo, da so 

koristi članstva Unije veliko večje od 

stroškov prispevanja v njen proračun; v 

zvezi s tem poziva k popolnemu 

spoštovanju okvira predhodno prevzetih 

obveznosti, kot v primeru Velikonočnega 

sporazuma, v zvezi s pravno državo in 

demokracijo; 

7. zavrača in obžaluje vsak poskus 

izkoriščanja izstopa Združenega kraljestva 

iz EU (brexita) za krepitev prihodkovne 

strani proračuna, saj se bodo s tem v 

končni fazi dodatno obdavčila podjetja in 

povečal davčni pritisk na državljane; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

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 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. ponovno izraža pomisleke glede 

financiranja iz proračuna EU in njegove 

vloge pri zagotavljanju konkretnih 

odgovorov na potrebe državljanov in na 

vedno večje težave, s katerimi se soočajo, 

kot so brezposelnost, gospodarska 

recesija, revščina, migrantska kriza in 

varnostne grožnje; poudarja, da je treba 

pravilno oceniti, katera sredstva bi bilo 

mogoče bolje upravljati na nacionalni 

ravni, da bi zagotovili polno spoštovanje 

načela subsidiarnosti;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

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 116 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  116a. poziva h korenitemu in 

konkretnemu zmanjšanju upravnih 

odhodkov EU, saj se več držav članic 

sooča z gospodarskimi omejitvami;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

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 117 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

117. pozdravlja pobude institucij, 

organov in agencij za dodatno povečanje 

učinkovitosti prek večjega upravnega 

sodelovanja in združevanja nekaterih 

funkcij, s čimer bi se ustvarili prihranki v 

proračunu Unije; poudarja, da bi bilo 

mogoče pri nekaterih agencijah doseči 

dodatno povečanje učinkovitosti, zlasti 

prek večjega sodelovanja med agencijami 

s podobnimi nalogami, kot, denimo, na 

področju nadzora finančnih trgov, in pri 

agencijah, ki delujejo na več lokacijah; 

bolj splošno poziva k temeljiti oceni 

možnosti združevanja agencij glede na 

strateško naravo njihovega poslanstva in 

njihove rezultate, da bi se ustvarile 

sinergije med agencijami, na primer kar 

zadeva Evropski bančni organ in Evropski 

organ za vrednostne papirje in trge v 

Parizu; 

117. poziva, naj se temeljito preuči 

vloga evropskih agencij, in se sprašuje, ali 

ne bi nemara njihovih nalog in ciljev bolje 

uresničevali obstoječi generalni 

direktorati Komisije ali države članice, s 

čimer bi preprečili podvajanje vlog in 

stroškov ter povečali preglednost; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

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 119 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

119. poziva Komisijo, naj predlaga 

mehanizem, po katerem bodo lahko s 

finančnimi posledicami soočene države 

članice, ki ne bodo spoštovale vrednot iz 

člena 2 Pogodbe o Evropski uniji; vseeno 

svari, da končni upravičenci do sredstev iz 

proračuna Unije nikakor ne bi smeli biti 

prizadeti zaradi kršenja pravil, za katero 

sami niso odgovorni; je zato prepričan, da 

proračun Unije ni pravi instrument za 

spoprijemanje z nespoštovanjem člena 2 

Pogodbe o Evropski uniji in da bi morale 

države članice nositi morebitne finančne 

posledice, ne glede na izvrševanje 

proračuna; 

119. zavrača in obžaluje vsakršen 

poskus uporabe političnega in 

gospodarskega pogojevanja za sredstva 

EU; razume to pobudo kot vnovičen 

napad na evropske narode ter njihovo 

svobodo in neodvisnost; 

Or. en 

 

 


