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Predlog spremembe  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 49 – dopolnitev 4 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(3) Če je treba uveljavljati jamstva, 

dana iz splošnega proračuna Unije za 

finančno pomoč državam članicam, 

odobreno v skladu s členom 208(1)] 

Uredbe (EU) [201x/xxx] Evropskega 

parlamenta in Sveta17 (v nadaljnjem 

besedilu: finančna uredba), bi bilo treba 

potrebni znesek uveljavljati nad zgornjimi 

mejami odobritev za prevzem obveznosti 

in odobritev plačil iz večletnega 

finančnega okvira, hkrati pa spoštovati 

zgornjo mejo lastnih sredstev.  

 

črtano 

Or. pt 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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 49 – dopolnitev 7 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(7) Naslednji posebni instrumenti so 

potrebni, saj Uniji omogočajo, da se 

odzove na posebne nepredvidene 

okoliščine ali financira jasno opredeljene 

odhodke, ki jih ne bi bilo mogoče 

financirati iz razpoložljivih razlik do 

zgornjih mej za enega ali več razdelkov iz 

večletnega finančnega okvira, kar 

omogoča, da proračunski postopek poteka 

gladko: Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji, Solidarnostni sklad Evropske 

unije, rezerva za nujno pomoč, skupna 

razlika v okviru obveznosti (rezerva 

Unije), instrument prilagodljivosti in 

varnostna rezerva.  Rezerva za nujno 

pomoč ni namenjena reševanju posledic 

kriz, povezanih s trgom, ki vplivajo na 

kmetijsko proizvodnjo ali distribucijo. Zato 

bi morale biti določene posebne določbe, 

da se omogoči, da se v proračun vnesejo 

odobritve za prevzem obveznosti in 

ustrezne odobritve plačil nad zgornjimi 

mejami iz večletnega finančnega okvira, 

kadar je treba uporabiti posebne 

instrumente. 

(7) Naslednji posebni instrumenti so 

potrebni, saj Uniji omogočajo, da se 

odzove na posebne nepredvidene 

okoliščine ali financira jasno opredeljene 

odhodke, ki jih ne bi bilo mogoče 

financirati iz razpoložljivih razlik do 

zgornjih mej za enega ali več razdelkov iz 

večletnega finančnega okvira, kar 

omogoča, da proračunski postopek poteka 

gladko: Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji, Solidarnostni sklad Evropske 

unije, rezerva za nujno pomoč, skupna 

razlika v okviru obveznosti (rezerva 

Unije), instrument prilagodljivosti, 

program za podporo pri izstopu iz 

euroobmočja in varnostna rezerva. 

Rezerva za nujno pomoč ni namenjena 

reševanju posledic kriz, povezanih s trgom, 

ki vplivajo na kmetijsko proizvodnjo ali 

distribucijo. Zato bi morale biti določene 

posebne določbe, da se omogoči, da se v 

proračun vnesejo odobritve za prevzem 

obveznosti in ustrezne odobritve plačil nad 

zgornjimi mejami iz večletnega finančnega 

okvira, kadar je treba uporabiti posebne 

instrumente. 
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Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 
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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 49 – dopolnitev 9 

Predlog uredbe 

Uvodna izjava 9 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

(9) Določiti bi bilo treba pravila za 

druge primere, ko bi bilo treba prilagoditi 

večletni finančni okvir. Navedene 

prilagoditve so lahko povezane z zamudo 

pri sprejemanju novih pravil ali programov 

v okviru deljenega upravljanja ali ukrepi, 

povezanimi z dobrim gospodarskim 

upravljanjem ali zaščito proračuna Unije 

v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi 

z načelom pravne države v državah 

članicah in sprejetimi v skladu z 

ustreznimi temeljnimi akti. 

(9) Določiti bi bilo treba pravila za 

druge primere, ko bi bilo treba prilagoditi 

večletni finančni okvir. Navedene 

prilagoditve so lahko povezane z zamudo 

pri sprejemanju novih pravil ali programov 

v okviru deljenega upravljanja. 

Or. pt 

 

 


