
 

AM\1148259SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.3.2018 A8-0048/144 

Predlog spremembe  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v imenu skupine EFDD 

 

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 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. hkrati sprejme ločeno resolucijo, 

da bi predstavil svoje stališče o reformi 

sistema lastnih sredstev EU v skladu s 

priporočili skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva; poziva Komisijo, naj 

stališče Parlamenta ustrezno upošteva pri 

pripravi zakonodajnih predlogov o lastnih 

sredstvih EU, ki bi morali imeti široko 

področje uporabe in biti predloženi skupaj 

s predlogi za večletni finančni okvir; 

poudarja, da bosta odhodkovna in 

prihodkovna stran naslednjega večletnega 

finančnega okvira v prihodnjih 

pogajanjih obravnavani kot enoten 

sveženj in da ne bo mogoče doseči 

dogovora o večletnem finančnem okviru, 

če ne bo dosežen ustrezen napredek na 

področju lastnih sredstev; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Predlog spremembe  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v imenu skupine EFDD 

 

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 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir temeljiti na 

uveljavljenih politikah in prednostnih 

nalogah Unije, katerih namen je spodbujati 

mir, demokracijo, pravno državo, 

človekove pravice in enakost spolov, pa 

tudi povečati blaginjo, dolgoročno in 

trajnostno gospodarsko rast, spodbujati 

raziskave in inovacije, zagotavljati 

kakovostno zaposlovanje, ki omogoča 

dostojna delovna mesta, boriti se proti 

podnebnim spremembam ter spodbujati 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, pa tudi solidarnost med državami 

članicami in državljani; meni, da so ti 

stebri osnovni pogoj za pravilno delovanje 
enotnega trga ter ekonomske in monetarne 

unije, pa tudi za krepitev položaja Evrope 

v svetu; verjame, da so bolj kot kdaj koli 

prej pomembni za prihodnja prizadevanja 

Evrope; 

4. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir temeljiti na 

uveljavljenih politikah in prednostnih 

nalogah Unije, katerih namen je spodbujati 

mir, demokracijo, pravno državo, 

človekove pravice in enakost spolov, pa 

tudi povečati blaginjo, dolgoročno in 

trajnostno gospodarsko rast, spodbujati 

raziskave in inovacije, zagotavljati 

kakovostno zaposlovanje, ki omogoča 

dostojna delovna mesta, boriti se proti 

podnebnim spremembam ter spodbujati 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, pa tudi solidarnost med državami 

članicami in državljani; meni, da so se 

dosedanja prizadevanja za vzpostavitev 
enotnega trga ter gospodarske in monetarne 

unije izkazala kot nasprotujoča tem 

stebrom, kar vodi do poslabšanja položaja 

Evrope in držav članic EU v svetu; 

verjame, da so ti stebri ključni kazalniki 

razlik v Uniji; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Predlog spremembe  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v imenu skupine EFDD 

 

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 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. meni, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir Uniji omogočiti, da najde 

rešitve in močnejša izide iz kriz tega 

desetletja: gospodarska in finančna kriza, 

brezposelnost mladih, vztrajna revščina in 

socialna izključenost, pojav migracij in 

beguncev, podnebne spremembe in 

naravne nesreče, degradacija okolja in 

izguba biotske raznovrstnosti, terorizem in 

nestabilnost, če omenimo le nekatere; 

poudarja, da ti svetovni, čezmejni izzivi z 

nacionalnimi posledicami izpostavljajo 

soodvisnost naših gospodarstev in družb 

in kažejo na to, da so potrebni skupni 

ukrepi; 

5. meni, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir Uniji omogočiti, da najde 

rešitve in močnejša izide iz kriz tega 

desetletja: gospodarska in finančna kriza, 

brezposelnost mladih, vztrajna revščina in 

socialna izključenost, pojav migracij in 

beguncev, podnebne spremembe in 

naravne nesreče, degradacija okolja in 

izguba biotske raznovrstnosti, terorizem in 

nestabilnost, če omenimo le nekatere; 

poudarja, da so ti izzivi pretežno ostali 

brez odgovora Unije, kar kaže, da 

nacionalna država ostaja naravno orodje 

za premagovanje katerega koli predhodno 

navedenega izziva; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Predlog spremembe  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v imenu skupine EFDD 

 

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. poudarja, da mora naslednji 

večletni finančni okvir upoštevati dejstvo, 

da državljani v državah članicah na 

splošno želijo manj EU: brexit in 

referendum na Nizozemskem iz leta 2016 

sta primera velike skeptičnosti do EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Predlog spremembe  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. zato poziva, naj se še naprej 

podpirajo obstoječe politike, zlasti 

dolgoletne politike EU, navedene v 

pogodbah, in sicer skupna kmetijska in 

ribiška politika ter kohezijska politika, saj 

državljanom EU prinašajo oprijemljive 

koristi evropskega projekta; zavrača vse 

poskuse, da bi se te politike ponovno 

nacionalizirale, saj to ne bi niti zmanjšalo 

finančne obremenitve davkoplačevalcev in 

potrošnikov niti zagotovilo boljših 

rezultatov, temveč bi oviralo rast, 

solidarnost in delovanje enotnega trga in 

hkrati dodatno poglobilo neenakosti in 

povečalo razlike med regijami in 

gospodarskimi sektorji; namerava 

državam EU-27 za te politike v 

naslednjem programskem obdobju 

zagotoviti enako raven financiranja, 

hkrati pa še bolj povečati njihovo 

učinkovitost in poenostaviti postopke, ki 

so povezani z njimi; 

8. zato poziva, naj se dodobra 

razmisli o politikah EU: glavni cilj tega 

večletnega finančnega okvira je zagotoviti 

okvir za zmanjšanje področja uporabe in 

obsega proračuna EU; poudarja, da bi bil 

eden od načinov za dosego tega cilja 

začetek ponovne nacionalizacije nekaterih 

politik; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Predlog spremembe  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

v imenu skupine EFDD 

 

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 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ponovno potrjuje načelo, da bi 

morale biti dodatne politične prednostne 

naloge povezane z dodatnimi finančnimi 

sredstvi, ne glede na to, ali se pojavijo v 

času sprejemanja novega večletnega 

finančnega okvira ali v času njegovega 

izvajanja, in poudarja, da zaradi 

financiranja novih potreb ne bi smeli biti 

ogroženi obstoječi politike in programi; 

poleg tega pričakuje, da bo uvedenih 

dovolj določb o prožnosti, da se bo 

mogoče odzvati na nepredvidene 

okoliščine, ki lahko nastopijo v času 

večletnega finančnega okvira; 

13. potrjuje načelo, da bi se morale 

dodatne politične prednostne naloge, ki se 

lahko pojavijo v času sprejemanja novega 

večletnega finančnega okvira ali v času 

njegovega izvajanja, financirati z rezi pri 

drugih programih; 

Or. en 

 

 

 


