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7.3.2018 A8-0048/150 

Predlog spremembe  150 

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 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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7.3.2018 A8-0048/151 

Predlog spremembe  151 

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 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ponavlja svoje dolgoletno stališče, 

da morajo biti politične ambicije Unije 

usklajene z ustreznimi finančnimi 

sredstvi, in opozarja, da je v členu 311 

PDEU navedeno, da si Unija za doseganje 

svojih ciljev in izvajanje svojih politik 

zagotovi potrebna sredstva; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Predlog spremembe  152 

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 30 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

30. je prepričan, da bi bilo treba vse 

nerazporejene razlike brez omejitev 

prenesti v naslednja proračunska leta, 

proračunski organ pa bi jih moral v 

okviru letnega proračunskega postopka 

uporabiti v namene, ki se mu zdijo 

potrebni; zato poziva, naj se skupna 

razlika v okviru obveznosti ohrani, a brez 

omejitev v zvezi s področjem uporabe in 

rokom; 

30. je prepričan, da bi bilo treba vse 

nerazporejene razlike obravnavati kot 

odvečne in jih zato v naslednjem 

finančnem letu odpraviti; poudarja, da bi 

bilo to v skladu z doslednim pristopom, ki 

ga je sprejela EU, ko gre za proračune 

nekaterih držav članic; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Predlog spremembe  153 

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 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 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Predlog spremembe  154 

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 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. meni, da bi bilo treba varnostno 

rezervo ohraniti kot sredstvo v skrajni sili; 

poudarja, da gre za poseben instrument, ki 

se poleg tega lahko uporabi le za odobritve 

plačil, in da je bila njena uporaba 

bistvenega pomena pri odzivanju na 

plačilno krizo iz leta 2014; zato poziva, naj 

se najvišja letna dodelitev zanjo prilagodi 

navzgor na 0,05 % BND EU; 

45. meni, da bi bilo treba varnostno 

rezervo ohraniti kot sredstvo v skrajni sili; 

poudarja, da gre za poseben instrument, ki 

se poleg tega lahko uporabi le za odobritve 

plačil, in da je bila njena uporaba 

bistvenega pomena pri odzivanju na 

plačilno krizo iz leta 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Predlog spremembe  155 

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 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. poudarja, da bi bilo treba posebne 

instrumente večletnega finančnega okvira 

šteti nad zgornjimi mejami večletnega 

finančnega okvira, in sicer tako za 

odobritve za prevzem obveznosti kot za 

odobritve plačil; meni, da je bilo vprašanje 

proračunskega načrtovanja plačil teh 

instrumentov nedvoumno rešeno med 

vmesno revizijo večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, s čimer se je končal 

dolgotrajni konflikt s Svetom glede 

razlage; poziva, naj se v uredbo o 

večletnem finančnem okviru vključi jasna 

določba, v kateri bo navedeno, da bi bilo 

treba plačila, ki izhajajo iz uporabe 

obveznosti iz posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, šteti nad 

letnimi zgornjimi mejami večletnega 

finančnega okvira za plačila; 

46. poudarja, da se posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira 

ne bi smelo šteti nad zgornjimi mejami 

večletnega finančnega okvira, in sicer niti 

za odobritve za prevzem obveznosti niti za 

odobritve plačil; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Predlog spremembe  156 

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 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. ugotavlja, da je v skladu s sedanjim 

Medinstitucionalnim sporazumom za 

uporabo treh posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira potrebna 

posebna večina v Parlamentu; meni, da je 

ta določba zastarela, saj odraža posebne 

večine, potrebne za sprejetje proračuna 

EU pred Lizbonsko pogodbo; poziva k 

enotnejšemu pristopu za zahteve glede 

glasovanja za mobilizacijo teh 

instrumentov, ki bi moral biti enak kot za 

sprejetje proračuna EU; 

47. ugotavlja, da je v skladu s sedanjim 

Medinstitucionalnim sporazumom za 

uporabo treh posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira potrebna 

posebna večina v Parlamentu; meni, da je 

ta določba koristna, saj odraža dejstvo, da 

mora biti mobilizacija teh instrumentov 

izredni ukrep; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Predlog spremembe  157 

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 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. ponavlja svoje dolgoletno stališče, 

da bi morali biti vsi prihodki iz naslova 

glob, ki so bile podjetjem naložene zaradi 

kršenja konkurenčnega prava EU ali so 

povezane z zamudami pri plačilih 

nacionalnih prispevkov v proračun EU, 

dodatna prihodkovna postavka za 

proračun EU, ne da bi bili zaradi tega 

znižani prispevki na podlagi BND; 

48. meni, da bi se morali vsi prihodki 

iz naslova glob, ki so bile podjetjem 

naložene zaradi kršenja konkurenčnega 

prava EU ali so povezane z zamudami pri 

plačilih nacionalnih prispevkov v proračun 

EU, vrniti državam članicam v obliki 

ustreznega znižanja prispevkov na podlagi 

BND; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Predlog spremembe  158 

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 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; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Predlog spremembe  159 

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 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poudarja, da s sistematskim 

pregledom porabe EU ni mogoče 

zagotoviti znižanja ravni ambicij EU ali 

delitve njenih politik in programov po 

področjih, prav tako pa ne bi smel privesti 

do tega, da bi finančni instrumenti – z 

namenom ustvariti nekaj prihrankov – 

nadomestili nepovratna sredstva, saj 

velika večina ukrepov, financiranih iz 

proračuna EU, ni primerna za 

financiranje s finančnimi instrumenti; 

meni, da bi moral sistematski pregled 

omogočiti opredelitev načinov, kako 

izboljšati izvajanje programov EU za 

porabo sredstev; 

54. poudarja, da bi bilo treba s 

sistematskim pregledom porabe EU 

zagotoviti znižanje ravni ambicij EU ali 

delitev njenih politik in programov po 

področjih, kakor so že večkrat izrazili 

državljani v več državah članicah; 

Or. en 

 

 


