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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. 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 ne ustreza dejanskim potrebam 

držav članic ter ne izpolnjuje želja 

delavcev in prebivalstva, zato jo je treba 

zavrniti; 

Or. en 
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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. poleg tega odločno nasprotuje 

vsakršnemu – absolutnemu ali 

relativnemu – zmanjšanju sredstev za 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, pa tudi ravni podpore za 

kmetijski in ribiški sektor; obsoja zlasti 

zmanjšanje sredstev, ki bo neugodno 

vplivalo na ta področja, na primer 

predlagano zmanjšanje sredstev za 

Evropski sklad za regionalni razvoj, 
Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja, Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo ter Evropski 

kmetijski jamstveni sklad; v zvezi s tem 

nasprotuje tudi predlogu, da bi se sredstva 

za Evropski socialni sklad plus zmanjšala; 

poziva, naj se okrepi program POSEI 

(program posebnih možnosti za oddaljene 

in otoške regije), predvsem pa naj se 

oblikuje poseben podprogram POSEI v 

podporo prometu; 

Or. en 

 

 


