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12.3.2018 A8-0062/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava D 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

D. ker so vse večja populistična in 

skrajna gibanja v vseh državah članicah 

objavljala in podžigala zavajajoče 

informacije o EU in njenem proračunu, 

kar razkriva potrebo po boljših in 

preglednejših informacijah;  

črtano 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. podarja, da je iz podatkov 

Eurostata razvidno, da v nasprotju s 

trditvami populistov državljani EU 

optimistično gledajo na prihodnost EU; 

poudarja, da bi morala EU opraviti svoje 

naloge in izpolniti odgovornost do 

državljanov, pa tudi narediti več za 

izboljšanje njihovega sedanjega in 

prihodnjega življenja, ob tem pa jih 

zaščititi pred nepravično trgovino in 

ekonomsko prakso na svetovnem trgu, ter 

jim pomagati pri koriščenju njegovih 

prednosti; poudarja, se je treba soočiti z 

izzivi podnebnih sprememb in z grožnjami 

mednarodni varnosti; je prepričan, da 

mora biti EU, če želi uresničiti ta 

pričakovanja in odgovornosti, v okviru 

svojih pristojnosti uspešnejša, da bi tako 

podprla trajnostno rast in zaposlovanje, 

zmanjšala vrzel med življenjskimi 

standardi državljanov EU v vseh regijah, 

ob tem pa v celoti izvajala strategijo 

Evropa 2020, cilje trajnostnega razvoja 

OZN in pariški sporazum; poudarja, da je 

treba evropsko gospodarstvo in državljane 

EU pripraviti na priložnosti, ki jih ponuja 

digitalizacija; meni, da bi reševanje 

problemov, ki povzročajo migracije, 

odpravilo različne oblike diskriminacije, 

kot je diskriminacija žensk in oseb 

LGBTI, ki so med glavnimi izzivi za leto 

2. podarja, da v nasprotju s trditvami 

EU evropski državljani ne gledajo 

optimistično na prihodnost EU, kar se je 

jasno pokazalo pri več volitvah v različnih 

evropskih državah;  
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2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. meni, da bi moral proračun EU 

okrepiti vse ustrezne instrumente za boj 

proti brezposelnosti mladih, zlasti v 

regijah EU, ki ekonomsko zaostajajo, ob 

tem pa se zlasti posvetiti izboljšanju 

podjetniških in strokovnih spretnostni ter 

mobilnosti, priznavanju kvalifikacij na 

vseh ravneh izobrazbe in poklicnega 

usposabljanja, ter podpori rasti, 

konkurenčnosti, ustvarjanju delovnih 

mest, naložbam v infrastrukturo, 

inovacijam, raziskavam ter srednjim in 

malim podjetjem; poudarja, da je 

zaposlenost mladih, ki ima zelo velik vpliv 

na družbo, med glavnimi izzivi na 

evropski ravni; 

3. meni, da bi moral biti proračun EU 

za leto 2019 bolj učinkovit in pregleden 

ter v večji meri temeljiti na uspešnosti, 

poleg tega pa bi bilo treba z njim 

zmanjšati upravne odhodke in tratenje 

denarja, pri čemer je treba upoštevati tudi 

gospodarske omejitve, s katerimi se sooča 

več držav članic; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. pozdravlja podaljšanje izvajanja in 

okrepitev Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI), ki ima s svojim povečanim 

jamstvenim skladom ključno vlogo pri 

zmanjševanju naložbene vrzeli v EU; 

spominja, da se je jamstveni sklad EFSI 

deloma financiral na račun programa 

Obzorje 2020 in instrumenta za 

povezovanje Evrope, čeprav sta oba 

dolgoročna in v prihodnost usmerjena 

programa; poudarja dolgoletno stališče 

Parlamenta, da je treba vse nove pobude 

financirati z novimi odobritvami in ne s 

prerazporeditvami, in da je treba škodo, 

povzročeno obstoječim programom, 

popraviti v okviru letnega proračunskega 

postopka; ponavlja, da je treba reze v te 

programe v največji možni meri odpraviti;  

13. obžaluje podaljšanje izvajanja in 

okrepitev Evropskega sklada za strateške 

naložbe (EFSI), ki ni izpolnil obljub glede 

zagotavljanja rasti in odpravljanja 

brezposelnosti in je tako privedel do 

popolnega tratenja davkoplačevalskega 

denarja;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. pozdravlja nedavno zavezo držav 

članic glede obnovljene agende EU za 

obrambo, ki poskuša okrepiti trdo in 

mehko moč, in meni, da je ta v skladu z 

zaskrbljenostjo državljanov glede varnosti, 

saj se vse večja globalna nestabilnost 

zaradi nove vrste groženj le še zaostruje; 

podpira nedavno pobudo Komisije za 

začetek evropskega programa za razvoj 

obrambne industrije kot prvo fazo 

Evropskega obrambnega sklada; zahteva, 

da se ta program financira izključno iz 

nerazporejenih razlik in/ali posebnih 

instrumentov, ne pa iz prerazporeditev iz 

obstoječih programov; 

15. zavrača vsak poskus uporabe 

proračuna EU za odhodke, povezane z 

obrambo ali vojsko; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Predlog spremembe  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. poziva, naj se poveča financiranje 

za boj proti radikalizaciji, ki povzroča 

nasilni ekstremizem v Uniji; meni, da je ta 

cilj mogoče doseči s spodbujanjem 

vključevanja ter z bojem proti 

diskriminaciji, rasizmu, ksenofobiji, 
fundamentalizmu, sovražnemu govoru in 

sovražnemu pisanju; 

17. podpira prizadevanja držav članic 

za boj proti islamski radikalizaciji, ki 

povzroča nasilni ekstremizem v Uniji; 

meni, da lahko države članice ta cilj 

dosežejo s strogim nadzorom meja, 
spodbujanjem asimilacije ter z bojem proti 

islamskemu fundamentalizmu, sovražnemu 

govoru in sovražnemu pisanju; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. meni, da bi bilo treba agencijam, 

programom in politikam EU, povezanim z 

obvladovanjem migracijskih in begunskih 

tokov ter mejnim nadzorom, zagotoviti 

zadostne finančne in človeške vire, da bi 

bili kos sedanji begunski krizi, 

odgovornost na tem področju pa bi morale 

v skladu z načeli delitve bremena in 

Ženevskih konvencij prevzeti tudi države 

članice; je prepričan, da bi morala EU, če 

želi najti dolgoročno rešitev, pokazati tudi 

zunanjo solidarnost pri spodbujanju 

pogojev za mir in blaginjo v državah 

izvora, in sicer z namenjanjem večjega 

poudarka naložbam in razvojni politiki, 

predvsem prek izvajanja Evropskega 

sklada za trajnostni razvoj (EFSD), 

instrumenta za financiranje razvojnega 

sodelovanja in instrumenta za 

humanitarno pomoč; priznava pomen in 

izstopajočo vrednost razvojne politike, 

med katere prednostnimi nalogami so 

izkoreninjenje revščine, izobraževanje, 

zdravje in gospodarski razvoj; poudarja, 

da je treba podpreti ukrepe in programe 

agencije UNRWA; poudarja, da je eden 

od pogojev za ohranitev stabilnosti in 

blaginje v EU stabilno sosedstvo EU; zato 

poziva Komisijo, naj prednostno 

obravnava naložbe v sosedstvu EU, da bi 

podprla prizadevanja za obravnavo 

33. poudarja, da evropska politika za 

preprečevanje migracijskih tokov in 

trgovine z ljudmi ni uspešna; priznava, da 

– čeprav so bila v zadnjih proračunskih 

letih zagotovljena znatna proračunska 

sredstva za soočanje z migracijsko in 

begunsko krizo – rešitev zanjo še vedno ni 

bila najdena; ponavlja, da je zaskrbljen 

zaradi vloge, ki jo imajo instrumenti, kot 

sta Sklad za notranjo varnost in Sklad za 

azil, migracije in vključevanje, pri 

obvladovanju posledic migracijske in 

begunske krize; 
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najbolj perečih vprašanj v tem območju, 

namreč migracije, begunskih izzivov in 

razvoja južnega sosedstva, pa tudi 

nestabilnosti v vzhodnem sosedstvu, ki jo 

gre delno pripisati ruski zunanji politiki, 

ki ni v skladu z mednarodnim pravom ter 

demokratičnimi standardi in standardi na 

področju človekovih pravic; poudarja, da 

bi bilo treba nove politične prednostne 

naloge in bodoče izzive za EU, kot sta 

varnost in obramba, financirati s svežimi 

sredstvi, ne pa z zmanjševanjem sredstev 

za obstoječe – pomembne in uspešne – 

politike in programe, kot sta razvojna in 

humanitarna pomoč in sosedska politika; 

prav tako poudarja, da varnostna in 

razvojna politika vplivata druga na drugo 
in da je varnost pomemben pogoj za 

vzpostavitev delujoče države; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. poudarja, da bi se moral instrument 

za predpristopno pomoč med drugim 

osredotočati predvsem na olajševanje 

političnih in gospodarskih reform v 

državah širitve; v zvezi s tem poziva 

Komisijo, naj v predlogu proračuna za 

leto 2019 dodatno oceni sredstva te 

pomoči, ob tem pa upošteva vse slabše 

politične razmere v Turčiji, pa tudi nujno 

potrebo po obravnavanju čedalje večje 

radikalizacije v balkanskih državah; 

35. poudarja, da se instrument za 

predpristopno pomoč ne bi smel 

uporabljati za pomoč Turčiji, državo, ki 

ne spoštuje vrste osnovnih načel svobode 

in demokracije; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  39a. poziva, naj se odobritve za prevzem 

obveznosti v proračunu EU ne povečajo, 

dokler se ne najde dokončna rešitev za 

stabilizacijo zaostankov pri neporavnanih 

zahtevkih za plačilo; 

Or. en 

 

 


