
 

AM\1168508SL.docx  PE624.234v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

7.11.2018 A8-0358/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da mora biti z večletnim 

finančnim okvirom 2021–2027 

zagotovljeno, da bo Unija sposobna 

odgovorno obravnavati nove potrebe, 

dodatne izzive in nove mednarodne 

obveznosti ter izpolnjevati svoje politične 

prednostne naloge in uresničevati svoje 

cilje; opozarja na resne težave v zvezi z 

nezadostnim financiranjem večletnega 

finančnega okvira 2014–2020 ter znova 

poudarja, da je treba preprečiti 

ponavljanje napak, tako da se od samega 

začetka zagotovi trden in verodostojen 

proračun EU, ki bo v naslednjem 

sedemletnem obdobju koristil 

državljanom; 

1. poudarja, da se mora večletni 

finančni okvir 2021–2027 odzivati na 

dejanske potrebe evropskih državljanov; 

poudarja, da se je treba izogniti napakam 

iz preteklosti z zagotavljanjem, da bo 

proračun Unije bolj učinkovit in 

pregleden, da bo temeljil na smotrnosti ter 

zagotovil konkretno zmanjšanje upravnih 

odhodkov in trošenja denarja; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da predlog Komisije o 

skupni višini naslednjega večletnega 

finančnega okvira, ki znaša 1,08 % BND 

EU-27 (oz. 1,11 % z Evropskim razvojnim 

skladom), v odstotkih BND predstavlja 

realno znižanje primerjavi s sedanjim 

večletnim finančnim okvirom; meni, da 

predlagana raven večletnega finančnega 

okvira Uniji ne bo omogočila, da bi 

izpolnila svoje politične zaveze in se 

odzivala na pomembne prihodnje izzive; 

zato se namerava pogajati o potrebnem 

zvišanju; 

3. izraža svoje razočaranje nad 

predlogom Komisije o povečanju skupne 

višine naslednjega večletnega finančnega 

okvira, saj ni upoštevala izstopa 

Združenega kraljestva iz EU z vsemi 

povezanimi finančnimi posledicami, kar 

pomeni, da bodo morali nacionalni 

davkoplačevalci plačevati več; poudarja, 

da je treba pravilno oceniti, katera 

sredstva je mogoče bolje upravljati na 

nacionalni ravni, da bi zagotovili polno 

spoštovanje načela subsidiarnosti; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Predlog spremembe  3 

André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. nadalje poudarja, kako pomembna 

so horizontalna načela, ki bi morala biti 

temelj večletnega finančnega okvira in 

vseh povezanih politik EU; v zvezi s tem 

ponovno potrjuje svoje stališče, da mora 
EU izpolniti zavezo, da bo vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, in obžaluje, da v predlogih za 

večletni finančni okvir ni jasne in 

prepoznavne zaveze v tem smislu; zato 

zahteva vključitev ciljev trajnostnega 

razvoja OZN v vse politike in pobude 

Unije v naslednjem večletnem finančnem 

okviru; poudarja tudi, da morajo biti vsi 

programi v naslednjem večletnem 

finančnem okviru v skladu z listino o 

temeljnih pravicah; poudarja, da je 

pomembno doseči rezultate pri evropskem 

stebru socialnih pravic, odpravi 

diskriminacije, tudi zoper osebe LGBTI, 

in uvedi posebnega resorja za manjšine, 

med drugim Rome, saj je vse to 

pomembno za uresničevanje zavez EU 

glede vključujoče Evrope; poudarja, da bi 

moral prispevek EU za podnebne cilje, če 

želi izpolniti svoje obveznosti iz Pariškega 

sporazuma, v večletnem finančnem okviru 

2021–2027 doseči vsaj 25 % vseh 

odhodkov, takoj, ko bo mogoče, oziroma 

najpozneje do leta 2027 pa 30 %;  

5. poziva EU, naj si preneha 

prizadevati, da bi bila vodilna pri 

uresničevanju ciljev OZN za trajnostni 

razvoj, ter opusti načrte za „vključujočo“ 

Evropo, obsedenost s spolom in odhodki 

za podnebje ter islamizacijo Evrope; 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. meni, da zahteva za soglasje pri 

sprejemanju in reviziji uredbe o večletnem 

finančnem okviru resnično ovira 

postopek; poziva Evropski svet, naj 

uporabi premostitveno klavzulo iz člena 

312(2) PDEU, da bi se uredba o 

večletnem finančnem okviru v Svetu 

lahko sprejela s kvalificirano večino; 

črtano  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ponovno potrjuje svoje uradno 

stališče, da bi moral večletni finančni 

okvir 2021–2027 znašati 

1.324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 

2018, kar bi predstavljalo 1,3 % BND EU-

27, da bi se zagotovila potrebna raven 

financiranja za ključne politike EU, da 

bodo lahko izpolnile svoje naloge in cilje; 

16. poziva k znižanju večletnega 

finančnega okvira 2021–2027 v 

primerjavi s sedanjim, saj v nobenem 

primeru ne bi smel preseči 1 % BND EU-

27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

19. namerava zagovarjati predlog 

Komisije glede zagotovitve zadostne ravni 

financiranja za trdno in učinkovito 

evropsko javno upravo visoke kakovosti, 

ki bo služila vsem Evropejcem; želi 

spomniti, da so institucije, organi in 

decentralizirane agencije EU v sedanjem 

večletnem finančnem okviru za 5 % 

zmanjšale število uslužbencev, in verjame, 

da ne bi smele biti podvržene nadaljnjim 

zmanjšanjem, ki bi neposredno ogrozila 

uresničevanje politik Unije; znova 

poudarja, da odločno nasprotuje ponovni 

vzpostavitvi rezerve za prerazporeditev 

uslužbencev med agencijami; 

19. obžaluje nezaslišano povečanje (za 

približno 20 %) upravnih odhodkov EU, 

ki poleg tega ne upoštevajo gospodarskih 

omejitev v številnih državah članicah; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. poudarja pomen novega 

mehanizma, ki bo zagotovil spoštovanje 

vrednot iz člena 2 Pogodbe o Evropski 

uniji, pri čemer bodo s finančnimi 

posledicami soočene države članice, ki teh 

vrednot ne bodo spoštovale; vendar svari, 

da končni upravičenci ne smejo biti 

prizadeti zaradi tega, ker njihova vlada ne 

spoštuje temeljnih pravic in pravne 

države; zato poudarja, da ukrepi ne smejo 

vplivati na obveznost vladnih organov ali 

držav članic, da opravijo plačilo končnim 

upravičencem ali prejemnikom; 

31. zavrača in obžaluje vse poskuse 

političnega in gospodarskega pogojevanja 

za sredstva EU, ki se bo uporabljalo v 

novem razdelku II (Kohezija in vrednote); 

meni, da je to še en napad na evropske 

narode ter njihovo svobodo in 

neodvisnost; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. v skladu s predlogom Komisije zahteva 

programirano uvedbo novih lastnih 

sredstev, ki ne bodo povečala davčne 

obremenitve državljanov in bodo ustrezala 

bistvenim strateškim ciljem EU, katerih 

evropska dodana vrednost je očitna in 

nezamenljiva: 

40. zavrača predlagano uvedbo treh 

novih lastnih sredstev EU iz naslova 

sistema EU za trgovanje z emisijami, 
skupne konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb in nacionalnega 

prispevka, izračunanega glede na količino 
nereciklirane odpadne plastične embalaže, 

kar bo nazadnje vodilo v dodatno 

obdavčevanje podjetij in večji davčni 

pritisk na državljane; 

ustrezno delovanje, utrditev in okrepitev 

enotnega trga, zlasti z uvedbo skupne 

konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb kot podlage za 

nova lastna sredstva in določitvijo enotne 

stopnje dajatev na prihodke iz naslova te 

konsolidirane osnove ter obdavčitev 

velikih podjetij v digitalnem sektorju, ki 

imajo koristi od enotnega trga; 

 

boj proti podnebnim spremembam in 

pospešitev energetskega prehoda z ukrepi, 

kot sta delež prihodkov sistema s 

trgovanje z emisijami; 

 

boj za varstvo okolja s prispevkom na 

podlagi količine nereciklirane plastične 

embalaže; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Predlog spremembe  9 

André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. odločno odobrava odpravo vseh 

rabatov in drugih popravnih mehanizmov, 

ki bi jo po potrebi spremljalo omejeno 

obdobje opuščanja; 

42. odločno zavrača odpravo vseh 

rabatov in drugih popravnih mehanizmov 

za neto plačnice, kot je Nizozemska; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. vztraja pri uvedbi drugih virov, ki 

bodo prinesli dodatne prihodke za 

proračun EU, ne da bi se zato ustrezno 

zmanjšali prispevki na osnovi BND: 

43. spominja, da so države članice 

odgovorne za svoje javnofinančne politike 

in da imajo kot suverene države 

pristojnost za pobiranje davkov; zato 

poudarja, da noben evropski organ ne bi 

smel imeti pravice za pobiranje davkov v 

imenu nacionalnih davkoplačevalcev; 

– glob, ki jih plačajo podjetja, ki 

kršijo pravila Unije, ali glob za 

zamude pri plačilih prispevkov;  

 

– glob na osnovi sodb Sodišča 

Evropske unije, vključno s 

pavšalnimi zneski in denarnimi 

kaznimi za države članice, ki so 

posledica postopka za ugotavljanje 

kršitev; 

 

Or. en 

 

 


