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7.3.2018 A8-0048/160 

Predlog spremembe  160 

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 96 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

96. priporoča, da se ustanovi notranji 

evropski sklad za demokracijo, da bi 

okrepili podporo za civilno družbo in 

nevladne organizacije, dejavne na 

področjih demokracije in človekovih 

pravic, s tem skladom pa naj upravlja 

Komisija; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/161 

Predlog spremembe  161 

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 105 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

105. poudarja, da bi bilo treba občutno 

povečati odobritve za zunanje delovanje, 

da bo lahko Unija igrala svojo vlogo v 

okviru njene globalne strategije ter njene 

širitvene, sosedske in razvojne politike, pa 

tudi pri odzivanju na izredne razmere; 

pričakuje, da bo naslednji večletni 

finančni okvir odražal izjemne potrebe 

držav v južnem in vzhodnem sosedstvu, ki 

se spoprijemajo s konflikti in posledicami 

migracijskih in begunskih izzivov; poziva, 

naj se dodelijo višje odobritve za odzivanje 

na rastoče potrebe po humanitarni 

pomoči, ki so posledica naravnih nesreč 

in nesreč, ki jih povzroči človek, da bi se 

preprečila vsaka vrzel med prevzetimi 

obveznostmi in plačili; meni, da bi morala 

Unija povečati financiranje za Agencijo 

OZN za pomoč in zaposlovanje 

palestinskih beguncev na Bližnjem 

vzhodu (UNRWA); 

105. poudarja, da bi bilo treba odobritve 

za zunanje delovanje zmanjšati in 

prihranke, ki bi pri tem nastali, vrniti 

državam članicam, saj je zunanja politika 

področje, ki je v pristojnosti nacionalnih 

držav; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/162 

Predlog spremembe  162 

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 113 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir podpirati 

vzpostavitev evropske obrambne unije; se 

nadeja – vsled napovedim Komisije na 

tem področju – ustreznih zakonodajnih 

predlogov, ki bodo vključevali namenski 

program EU za raziskave na področju 

obrambe in program za razvoj industrije, 

ki ga bodo dopolnjevale naložbe držav 

članic v opremo v okviru evropskega 

sodelovanja; v zvezi s tem ponovno 

potrjuje svoje trdno prepričanje, da bi bilo 

treba dodatne politične prednostne naloge 

pospremiti z dodatnimi finančnimi 

sredstvi; opozarja, da bodo večje 

obrambno sodelovanje, združevanje 

raziskav in opreme ter odprava 

podvajanja povečali strateško avtonomijo 

in konkurenčnost evropske obrambne 

industrije ter privedli do občutnega 

povečanja učinkovitosti, ki se pogosto 

ocenjuje na približno 26 milijard EUR na 

leto;  

113. je prepričan, da naslednji večletni 

finančni okvir ne sme podpirati 

vzpostavitve evropske obrambne unije, saj 

so državljani ta projekt že večkrat zavrnili; 

poudarja, da bi bilo treba v zvezi s tem 

projektom, če bi ga Komisija kljub temu 

sprejela, v vseh državah, ki bi v njem 

sodelovale, izvesti referendum; 

Or. en 



 

AM\1148268SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2018 A8-0048/163 

Predlog spremembe  163 

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 114 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

114. kar zadeva večjo pozornost, ki se 

namenja varnosti in obrambi v Uniji, 

zahteva ponovno oceno vse zunanjih 

odhodkov za varnost; se zlasti nadeja 

reforme mehanizma Athena in finančnega 

instrumenta za mirovno pomoč za Afriko, 

po tem, ko bo Evropski razvojni sklad 

vključen v proračun; pozdravlja nedavne 

zaveze držav članic v okviru stalnega 

strukturiranega sodelovanja ter prosi 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko in Komisijo, naj 

pojasnita njegovo financiranje v 

prihodnosti; poziva, naj se oblikuje 

program, ki bo nasledil instrument za 

prispevanje k stabilnosti in miru ter bo 

osredotočen na odzivanje na krize ter 

vzpostavljanje zmogljivosti za varnost in 

razvoj, obenem pa naj se poišče pravno 

ustrezna rešitev za vzpostavljanje vojaške 

zmogljivosti; 

114. kar zadeva večjo pozornost, ki se 

namenja varnosti in obrambi v Uniji, 

zahteva ponovno oceno vse zunanjih 

odhodkov za varnost; se zlasti nadeja 

reforme mehanizma Athena in finančnega 

instrumenta za mirovno pomoč za Afriko, 

po tem, ko bo Evropski razvojni sklad 

vključen v proračun; pozdravlja nedavne 

zaveze držav članic v okviru stalnega 

strukturiranega sodelovanja ter prosi 

podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko in Komisijo, naj 

pojasnita njegovo financiranje v 

prihodnosti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Predlog spremembe  164 

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 116 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

116. meni, da je čvrsta, učinkovita in 

kakovostna javna uprava nepogrešljiva za 

uresničevanje politik Unije ter za obnovo 

zaupanja državljanov in krepitev dialoga z 

organizacijami civilne družbe in državljani 

na vseh ravneh; v zvezi s tem poudarja 

vlogo institucij, ki jih sestavljajo 

demokratično izvoljeni člani; opozarja na 

ugotovitev Računskega sodišča, da so 

institucije, organi in agencije EU uresničili 

5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, 

kot je določeno v njihovih kadrovskih 

načrtih; meni, da se tovrstno dodatno 

horizontalno zmanjšanje ne bi smelo 

ponoviti; odločno nasprotuje ponovni 

vzpostavitvi tako imenovane skupine 

uslužbencev za prerazporeditev za 

agencije; 

116. meni, da je čvrsta, učinkovita in 

kakovostna javna uprava nepogrešljiva za 

uresničevanje politik Unije ter za obnovo 

zaupanja državljanov in krepitev dialoga z 

organizacijami civilne družbe in državljani 

na vseh ravneh; v zvezi s tem poudarja 

vlogo institucij, ki jih sestavljajo 

demokratično izvoljeni člani; opozarja na 

ugotovitev Računskega sodišča, da so 

institucije, organi in agencije EU uresničili 

5-odstotno zmanjšanje števila zaposlenih, 

kot je določeno v njihovih kadrovskih 

načrtih; meni, da se tovrstno dodatno 

horizontalno zmanjšanje ne bi smelo 

ponoviti;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Predlog spremembe  165 

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 117 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  117a. poudarja, da je treba opraviti 

temeljito revizijo vseh agencij, da se 

ocenijo njihovi stroški in njihova 

koristnost; na primer ugotavlja, da so 

stroški Agencije Evropske unije za 

temeljne pravice v letu 2015 

znašali 21.229.000 EUR, ne da bi bilo 

pojasnjeno, kaj ta agencija počne, da bi 

potrebovala takšno vsoto denarja; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Predlog spremembe  166 

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 118 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

118. meni, da bi morali institucije in 

organi EU spoštovati geografsko 

uravnoteženost in uravnoteženo 

zastopanost spolov; 

118. meni, da bi morali institucije in 

organi EU spoštovati geografsko 

uravnoteženost in uravnoteženo 

zastopanost spolov, pod pogojem da 

dosežki ter znanja in spretnosti zaradi 

tega cilja ne bodo odrinjeni v ozadje; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Predlog spremembe  167 

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 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; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Predlog spremembe  168 

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 130 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

130. meni, da zahteva glede soglasja pri 

sprejetju uredbe o večletnem finančnem 

okviru resnično ovira postopek; v zvezi s 

tem poziva Evropski svet, naj uporabi 

premostitveno klavzulo iz člena 312(2) 

PDEU, da bi se uredba o večletnem 

finančnem okviru lahko sprejela s 

kvalificirano večino; poleg tega opozarja, 

da se lahko uporabi tudi splošna 

premostitvena klavzula iz člena 48(7) 

PEU, v skladu s katero se lahko uporabi 

redni zakonodajni postopek; poudarja, da 

bi bil prehod na glasovanje o sprejetju 

uredbe o večletnem finančnem okviru s 

kvalificirano večino v skladu s postopkom 

odločanja, ki se uporablja za sprejetje 

tako rekoč vseh večletnih programov EU 

in tudi za letni postopek za sprejetje 

proračuna EU; 

130. ugotavlja, da bi morale imeti vse 

države članice besedo pri sprejetju uredbe 

o večletnem finančnem okviru; ugotavlja, 

da je uredba o večletnem finančnem okviru 

tako rekoč še vedno edini večletni 

program, ki je sprejet po postopku, pri 

katerem vsak glas šteje; v zvezi s tem 

poudarja edinstvenost uredbe o večletnem 

finančnem okviru; opozarja, da ta 

edinstvenost izhaja iz njenega 

neprimerljivega pomena, dolgoročne 

perspektive in splošne narave; meni, da 

zahteva glede soglasja zato ostaja nujno 

potrebna; 

Or. en 

 

 


