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12.3.2018 A8-0062/38 

Predlog spremembe  38 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  14a. poudarja, da se je Evropski sklad 

za strateške naložbe (EFSI) izkazal kot 

neučinkovit pri zmanjšanju naložbene 

vrzeli v Uniji, ter poudarja, da so do sedaj 

doseženi rezultati nezadostni in v mnogih 

primerih ne prinašajo dodatnosti ali 

dodane vrednosti glede na obstoječe 

programe EIB; obžaluje dejstvo, da so na 

seznamu projektov, izbranih za sredstva 

sklada EFSI, tudi infrastrukturni objekti z 

velikim okoljskim vplivom, kot na primer 

biorafinerije, jeklarne, obrati za ponovno 

uplinjanje in skladiščenje plina ter 

avtoceste; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Predlog spremembe  39 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. želi spomniti na sklepe Sveta o 

proračunskih smernicah za leto 2019, v 

katerih je poudarjena potreba po nadaljnji 

racionalizaciji upravnih odhodkov EU; 

poziva vse institucije, naj v čim večji meri 

zmanjšajo svoje upravne odhodke ali pa 

jih vsaj ohranijo na isti ravni ter zaprosijo 

za financiranje le za upravičene potrebe; 

želi spomniti, da je potrebno bolj 

poglobljeno sodelovanje med institucijami 

in organi EU, vključno s souporabo služb, 

da bi dosegli prihranke in bolje uporabili 

proračun EU; 

Or. en 



 

AM\1148285SL.docx  PE616.088v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

12.3.2018 A8-0062/40 

Predlog spremembe  40 

Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. poudarja, da odobritev Unije ne bi 

smeli uporabljati za financiranje spornih 

projektov brez dejanske ekonomske, 

okoljske in socialne dodane vrednosti, kot 

je nova železniška povezava Lyon–Torino; 

Or. en 

 

 


