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8.3.2018 A8-0048/13 

Predlog spremembe  13 

André Elissen, 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 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da bo lahko Evropa postala 

močnejša in ambicioznejša le, če ji bodo 

zagotovljena večja finančna sredstva; 

glede na navedene izzive in prednostne 

naloge in ob upoštevanju izstopa 

Združenega kraljestva iz Unije poziva, naj 

se proračun Unije znatno poveča; 

ocenjuje, da bi morale zgornje meje 

odhodkov iz večletnega finančnega okvira 

znašati 1,3 % BND držav EU-27, ne glede 

na instrumente, ki se štejejo nad zgornjimi 

mejami; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Predlog spremembe  14 

André Elissen, 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 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. je prepričan, da (razen če bo Svet 

privolil v znatno povečanje ravni 

nacionalnih prispevkov v proračun EU) 

uvedba novih resničnih virov lastnih 

sredstev EU ostaja edina možnost za 

ustrezno financiranje naslednjega 

večletnega finančnega okvira; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Predlog spremembe  15 

André Elissen, 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 39 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

39. zlasti poziva, naj se finančna 

sredstva za instrument prilagodljivosti 

znatno povečajo do letne dodelitve v višini 

vsaj 2 milijard EUR; opozarja, da 

instrument prilagodljivosti ni povezan z 

nobenim posebnim področjem politike in 

se zato lahko uporabi za kateri koli 

namen, ki se zdi potreben; zato meni, da 

se ta instrument lahko uporabi za 

zadostitev kakršnim koli novim finančnim 

potrebam, kot se pojavijo v večletnem 

finančnem okviru; 

črtano 

Or. en 



 

AM\1147931SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/16 

Predlog spremembe  16 

André Elissen, 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 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. opozarja na vlogo rezerve za nujno 

pomoč pri zagotavljanju hitrega odziva na 

posebne potrebe tretjih držav po pomoči v 

primeru nepredvidenih dogodkov in 

poudarja, da je posebej pomembna v 

sedanjih okoliščinah; poziva, naj se 

finančna sredstva zanjo znatno povečajo 

do letne dodelitve 1 milijarde EUR; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Predlog spremembe  17 

André Elissen, 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 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. meni, da pri uporabi Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji, s 

katerim se zagotavljata solidarnost in 

podpora EU delavcem, ki so izgubili delo 

zaradi velikih strukturnih sprememb v 

svetovnih trgovinskih tokovih, ki so 

posledica globalizacije ali globalne 

gospodarske in finančne krize, ni bil 

izkoriščen ves njegov potencial in bi ga 

bilo mogoče še izboljšati in vključiti v 

dolgoročno strategijo, da bi dejansko 

dosegli presežne delavce in jih ponovno 

vključili na trg dela v vseh državah 

članicah; meni, da bi bilo treba pri 

prihodnji reviziji Evropskega sklada za 

prilagoditev globalizaciji preveriti njegovo 

področje uporabe in izboljšati njegovo 

usklajevanje z drugimi instrumenti; meni, 

da bi bilo treba revidiranemu Evropskemu 

skladu za prilagoditev globalizaciji v 

novem večletnem finančnem okviru 

dodeliti vsaj toliko letnih sredstev kot v 

sedanjem; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Predlog spremembe  18 

André Elissen, 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 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. predlaga, da se vzpostavi posebna 

rezerva za posebne instrumente 

večletnega finančnega okvira, ki bo 

temeljila na neporabljenih odobritvah 

vsakega instrumenta, ki zapadejo; meni, 

da bi morala rezerva delovati brez 

časovnih omejitev; zahteva, da se ta 

rezerva na podlagi odločitve 

proračunskega organa uporablja za vse 

posebne instrumente, s katerimi se 

financirajo potrebe, ki presegajo finančne 

zmogljivosti večletnega finančnega 

okvira; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Predlog spremembe  19 

André Elissen, 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 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

poveča celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu, in sicer na 

raven, ki bo znašala vsaj 120 milijard 

EUR; meni, da je ta raven primerna za 

zagotavljanje konkurenčnosti ter 

znanstvenega, tehnološkega in 

industrijskega vodilnega položaja Evrope 

v svetu, za odzivanje na družbene izzive in 

za pomoč pri uresničevanju podnebnih 

ciljev EU in ciljev trajnostnega razvoja; še 

zlasti poziva k prizadevanjem za 

spodbujanje pionirskih inovacij, ki 

ustvarjajo nove trge, zlasti za mala in 

srednja podjetja; 

76. zato poziva, naj se v naslednjem 

večletnem finančnem okviru občutno 

zmanjša celotni proračun, namenjen 

devetemu okvirnemu programu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Predlog spremembe  20 

André Elissen, 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 81 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

81. ponovno poudarja svojo odločno 

zavezo Evropskemu skladu za strateške 

naložbe (EFSI), ki ima za cilj zbrati 500 

milijard EUR novih naložb v realno 

gospodarstvo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; meni, da je ta sklad že 

zagotovil silovito in usmerjeno spodbudo 

za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v 

trajnostno rast in zaposlovanje; poudarja 

pozitiven vpliv, ki ga ima sklad EFSI na 

zagotavljanje financiranja malih in 

srednjih podjetij po vsej Uniji; zato 

pozdravlja namero Komisije, da pripravi 

zakonodajni predlog o nadaljevanju in 

izboljšanju te naložbene sheme z 

namenskim proračunom, ki se ne bi smel 

financirati na račun obstoječih politik in 

programov v novem večletnem finančnem 

okviru; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog temeljiti na sklepih 

pregleda, ki ga opravi Komisija, in 

neodvisni oceni; pričakuje, da bo novi 

predlog učinkovito obravnaval vse 

pomanjkljivosti pri izvajanju sklada EFSI 

in med drugim razširil geografsko 

pokrivanje sklada, da bo njegove koristi 

občutiti po vsej Uniji; 

črtano 

Or. en 


