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8.3.2018 A8-0048/58 

Predlog spremembe  58 

Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  – ob upoštevanju sporočila Evropske 

komisije z dne 24. oktobra 2017 

(COM(2017)0623) z naslovom Trdnejše in 

prenovljeno strateško partnerstvo z 

najbolj oddaljenimi regijami EU, 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Predlog spremembe  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Paloma López Bermejo, Younous 

Omarjee, Sofia Sakorafa, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je bil sedanji večletni finančni 

okvir dogovorjen leta 2013 in je v njem v 

primerjavi s prejšnjim obdobjem 

finančnega načrtovanja prvič določeno, da 

bodo tako odobritve za prevzem obveznosti 

kot odobritve plačil dejansko zmanjšane, 

čeprav ima EU v skladu z Lizbonsko 

pogodbo in strategijo Evropa 2020 vse 

večje pristojnosti in ambicije; ker je ta 

večletni finančni okvir poleg tega ustvaril 

veliko vrzel med stopnjo odobritev za 

prevzem obveznosti ter stopnjo odobritev 

plačil, kar je prispevalo k zaostanku pri 

neplačanih računih v prvih dveh letih 

večletnega finančnega okvira; ker je pozno 

sprejetje večletnega finančnega okvira in z 

njim povezanih pravnih podlag prispevalo 

k zamudi pri izvajanju, katere posledice se 

občutijo še danes in ki bi lahko privedla do 

kopičenja zahtevkov za plačila ob koncu 

sedanjega večletnega finančnega okvira in 

do njihovega prenosa v naslednje obdobje; 

ker so bile na vztrajanje Parlamenta v 

večletni finančni okvir vključene nove 

določbe, da bi bilo mogoče v čim večji 

meri uporabiti njegove skupne zgornje 

meje in vzpostaviti mehanizme 

prilagodljivosti; 

A. ker je bil sedanji večletni finančni 

okvir dogovorjen leta 2013 in je v njem v 

primerjavi s prejšnjim obdobjem 

finančnega načrtovanja prvič določeno, da 

bodo tako odobritve za prevzem obveznosti 

kot odobritve plačil dejansko zmanjšane, 

kar spodkopava vsako doumevanje 

ekonomske in socialne kohezije kot 

prednostne naloge ali razumevanje 

solidarnosti znotraj EU; ker je ta večletni 

finančni okvir poleg tega ustvaril veliko 

vrzel med stopnjo odobritev za prevzem 

obveznosti ter stopnjo odobritev plačil, kar 

je prispevalo k zaostanku pri neplačanih 

računih v prvih dveh letih večletnega 

finančnega okvira; ker je pozno sprejetje 

večletnega finančnega okvira in z njim 

povezanih pravnih podlag prispevalo k 

zamudi pri izvajanju, katere posledice se 

občutijo še danes in ki bi lahko privedla do 

kopičenja zahtevkov za plačila ob koncu 

sedanjega večletnega finančnega okvira in 

do njihovega prenosa v naslednje obdobje; 

ker so bile na vztrajanje Parlamenta v 

večletni finančni okvir vključene nove 

določbe, da bi bilo mogoče v čim večji 

meri uporabiti njegove skupne zgornje 

meje in vzpostaviti mehanizme 



 

AM\1148022SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

prilagodljivosti; 

Or. en 

 

 


