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8.11.2018 A8-0358/11 

Predlog spremembe  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(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 mora večletni finančni 

okvir 2021–2027 učinkovito in uspešno 

obravnavati nove potrebe, dodatne izzive 

in nove mednarodne obveznosti ter 

izpolnjevati te politične prednostne naloge 

in uresničevati cilje, ki državljanom EU 

prinašajo dejansko dodano vrednost; 

poudarja, da je treba izvesti pregled 

porabe za zagotovitev celovite in smiselne 

ocene, da se dokaže dejanska dodana 

vrednost posameznega programa za 

oblikovanje verodostojnega in 

optimiziranega proračuna EU, ki bo v 

naslednjem sedemletnem obdobju koristil 

državljanom;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Predlog spremembe  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(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. je seznanjen s predlogom Komisije 

o skupni višini naslednjega večletnega 

finančnega okvira, ki znaša 1,08 % BND 

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

skladom); meni, da lahko ta predlog Uniji 

omogoči, da bo izpolnila svoje politične 

zaveze in se odzivala na pomembne 

prihodnje izzive; v zvezi s tem opozarja, da 

je treba pregledati odhodke iz proračuna 

EU, zlasti upravne, da bi zmanjšali 

prispevke držav članic in zagotovili, da se 

bo proračun EU porabljal izključno za 

potrebe državljanov EU in v njihovo 

korist; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Predlog spremembe  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. poleg tega nasprotuje vsakršnemu 

zmanjšanju sredstev za dolgoletne politike 

EU, opredeljene v ustanovnih pogodbah, 

kot so kohezijska, skupna kmetijska in 

skupna ribiška politika; še posebej 

nasprotuje korenitemu zmanjšanju 

sredstev, ki bo neugodno vplivalo na samo 

naravo in cilje teh politik, na primer 

predlaganemu zmanjšanju sredstev za 

Kohezijski sklad in Evropski kmetijski 

sklad za razvoj podeželja; v zvezi s tem 

nasprotuje tudi predlogu, da bi se sredstva 

za Evropski socialni sklad plus zmanjšala, 

čeprav je bilo področje njegove uporabe 

razširjeno in so bili vanj vključeni štirje 

obstoječi socialni programi, med drugim 
pobuda za zaposlovanje mladih; 

4. nasprotuje zmanjšanju sredstev, ki 

ga je predlagala Komisija za nekatere 

ključne politike EU, kot je skupna 

kmetijska politika (SKP); še posebej 

nasprotuje korenitemu zmanjšanju 

sredstev, ki bo negativno vplivalo na 

Evropski kmetijski sklad za razvoj 

podeželja; v zvezi s tem nasprotuje tudi 

predlogu, da bi se sredstva za Evropski 

socialni sklad zmanjšala, čeprav je bilo 

področje njegove uporabe razširjeno in je 

bila vanj vključena tudi pobuda za 

zaposlovanje mladih; zato poziva, naj se 

glede na predlog Komisije poveča raven 

sredstev za Evropski socialni sklad plus 

(ESF+), saj bi državam članicam lahko 

omogočil uvedbo shem minimalnega 

dohodka v korist državljanov EU, ki živijo 

v revščini;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Predlog spremembe  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. opozarja, da je treba zagotoviti nov 

večletni finančni okvir z dejansko dodano 

vrednostjo za državljane EU, ki ne bo 

dodatno obremenil prispevkov držav 

članic; poudarja potrebo po obveznem 

pregledu porabe, da se zagotovijo 

prihranki, kjer je to mogoče; meni, da bi 

bilo treba nacionalne prispevke držav 

članic odšteti od izračuna nacionalne 

stopnje primanjkljaja;  

Or. en 



 

AM\1168607SL.docx  PE624.234v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.11.2018 A8-0358/15 

Predlog spremembe  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(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. pozdravlja predlog Komisije v zvezi 

z ravnmi financiranja za nekatere 

programe za večletni finančni okvir 2021–

2027, vendar poudarja, da je treba 

zagotoviti ustrezno raven financiranja za 

ključne politike EU, kot sta skupna 

kmetijska politika (SKP) in ESS+; meni, 

da je mogoče ambiciozen in uresničljiv 

večletni finančni okvir zagotoviti tudi, ne 

da bi od držav članic zahtevali višje 

prispevke; meni, da bi bilo treba 

nacionalne prispevke držav članic odšteti 

od izračuna nacionalne stopnje 

primanjkljaja; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Predlog spremembe  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 – točka iii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  iii(a) poudarja, da je treba razširiti 

obseg Instrumenta za povezovanje 

Evrope, da bi vključili programe porabe 

za varnost, zaščito, nadzor in vzdrževanje 

infrastrukturnih mrež; opozarja, da bi 

bilo treba pri oceni infrastrukturnih 

projektov, ki se financirajo iz Instrumenta 

za povezovanje Evrope, upoštevati 

socialne, ekonomske in okoljske 

dejavnike, zlasti v zvezi z učinki, ki jih 

imajo na lokalne skupnosti, da se ugotovi, 

ali je državljanom EU zagotovljena 

dejanska dodana vrednost; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Predlog spremembe  17 

Laura Agea, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 – točka ix a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  ix(a) poziva, naj se glede na predlog 

Komisije poveča raven sredstev 

Evropskega socialnega sklada, da bi se 

začeli odločno boriti proti revščini in 

državam članicam omogočili uvedbo shem 

minimalnega dohodka za učinkovito 

ukrepanje proti revščini;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Predlog spremembe  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 – točka xvi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xvi. financiranje skupne kmetijske 

politike za EU-27 se ohrani na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 v 

realnem smislu, hkrati pa se načrtuje 

začetni znesek kmetijske rezerve; 

xvi. financiranje skupne kmetijske 

politike za EU-27 se ohrani na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 v 

realnem smislu, hkrati pa se načrtuje 

začetni znesek kmetijske rezerve, pri 

čemer opozarja, da gre pri SKP za ključno 

politiko za gospodarstvo EU, predvsem pa 

za kmete iz EU; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Predlog spremembe  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 – točka xxi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xxi. obnovijo se najmanj ravni iz 

leta 2020 za vse agencije, ob tem pa se 

podprejo višji zneski, ki jih predlaga 

Komisija, tudi za agencije, ki so dobile 

nove pristojnosti in naloge, in pozove se k 

celovitemu pristopu k financiranju s 

pristojbinami; 

xxi. je skeptičen glede predloga 

Komisije v zvezi z ravnjo za agencije; v 

zvezi s tem poziva k izvedbi natančnega 

pregleda porabe za združitev agencij s 

podobnimi nalogami in zmanjšanje s tem 

povezanih odhodkov;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Predlog spremembe  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 – točka xxiii a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  xxiii(a) obžaluje poslabšanje razmer na 

področju človekovih pravic in temeljnih 

svoboščin v Turčiji ter poziva k ukinitvi 

predpristopne pomoči tej državi; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Predlog spremembe  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(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. poziva k temeljiti prenovi evropske 

javne uprave, saj bi bilo treba čim bolj 

zmanjšati upravne odhodke, povezane z 

institucijami EU, ustvariti prihranke ter 

preprečiti tratenje denarja 

davkoplačevalcev; ugotavlja, da so 

institucije EU v sedanjem večletnem 

finančnem okviru za 5 % zmanjšale število 

uslužbencev, in verjame, da bi bilo mogoče 

z nadaljnjimi zmanjšanji doseči dodatne 

prihranke;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Predlog spremembe  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v imenu skupine EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. v zvezi s tem kot pomemben korak 

k bolj ambiciozni reformi pozdravlja 

predloge Komisije z dne 2. maja 2018 o 

novem sistemu lastnih sredstev; poziva 

Komisijo, naj upošteva mnenje št. 5/2018 

Evropskega računskega sodišča o predlogu 

Komisije o novem sistemu virov lastnih 

sredstev Evropske unije, v katerem je 

poudarjeno, da sta potrebna boljši izračun 

in nadaljnja poenostavitev sistema; 

37. priznava, da predlogi Komisije z 

dne 2. maja 2018 o novem sistemu lastnih 

sredstev lahko pomenijo pomemben korak 

k bolj ambiciozni reformi; poziva 

Komisijo, naj upošteva mnenje št. 5/2018 

Evropskega računskega sodišča o predlogu 

Komisije o novem sistemu virov lastnih 

sredstev Evropske unije, v katerem je 

poudarjeno, da sta potrebna boljši izračun 

in nadaljnja poenostavitev sistema; v zvezi 

s tem opozarja, da predlagani sistem 

lastnih sredstev ne bi smel povečevati 

splošne fiskalne obremenitve 

davkoplačevalcev EU in da bi moral 

povzročiti sorazmerno zmanjšanje 

prispevka držav članic v proračun EU; 

Or. en 

 

 


