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8.11.2018 A8-0358/81 

Predlog spremembe  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Poglavje 49 – dopolnitev 15 a (novo) 

Predlog uredbe 

Priloga 1 – člen 2 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Kadar je treba uporabiti jamstvo za 

finančno pomoč državam članicam, 

odobreno v skladu s členom 208(1)] 

Uredbe (EU) [201x/xxx] (v nadaljnjem 

besedilu: finančna uredba), se potrebni 

znesek uveljavlja nad zgornjimi mejami iz 

večletnega finančnega okvira. 

črtano 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Predlog spremembe  82 

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

Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 17 

Predlog uredbe 

Poglavje 1 – člen 3 – odstavek 4 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

4. V vsakem letu, ki ga zajema 

večletni finančni okvir, skupne zahtevane 

odobritve plačil po letni prilagoditvi ter ob 

upoštevanju vseh drugih prilagoditev in 

revizij ter uporabe člena 2(2) in (3) ne 

smejo biti tolikšne, da bi vpoklicna stopnja 

za lastna sredstva presegla zgornjo mejo 

lastnih sredstev, določeno v skladu z 

veljavnim sklepom Sveta o sistemu virov 

lastnih sredstev Evropske unije, sprejetim v 

skladu s tretjim odstavkom člena 311 

PDEU (v nadaljnjem besedilu: sklep o 

virih lastnih sredstev). 

4. V vsakem letu, ki ga zajema 

večletni finančni okvir, skupne zahtevane 

odobritve plačil po letni prilagoditvi ter ob 

upoštevanju vseh drugih prilagoditev in 

revizij ter uporabe člena 2(2) in (3) ne 

smejo biti tolikšne, da bi vpoklicna stopnja 

za lastna sredstva presegla zgornjo mejo 

lastnih sredstev, določeno v skladu z 

veljavnim sklepom Sveta o sistemu virov 

lastnih sredstev Evropske unije, sprejetim v 

skladu s tretjim odstavkom člena 311 

PDEU (v nadaljnjem besedilu: sklep o 

virih lastnih sredstev), razen v izjemnih 

primerih, ki jih mora obravnavati Svet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Predlog spremembe  83 

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

Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 18 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – člen 3 – odstavek 5 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

5. Po potrebi se zgornje meje iz 

večletnega finančnega okvira znižajo, da se 

zagotovi spoštovanje zgornje meje lastnih 

sredstev, določene v skladu z veljavnim 

sklepom o virih lastnih sredstev. 

5. Po potrebi se zgornje meje iz 

večletnega finančnega okvira znižajo, da se 

zagotovi spoštovanje zgornje meje lastnih 

sredstev, določene v skladu z veljavnim 

sklepom o virih lastnih sredstev, razen v 

izjemnih primerih, ki jih mora 

obravnavati Svet. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Predlog spremembe  84 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 19 a (novo) 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – člen 6 – odstavek 3 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

3. Skupni neto učinek prilagoditev iz 

odstavka 2, naj bo pozitiven ali negativen, 

ne presega 4 milijarde EUR. 

3. Če je skupni neto učinek 

prilagoditev iz odstavka 2 negativen, ne 

presega 4 milijarde EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Predlog spremembe  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 21 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – člen 7 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če se v okviru ukrepov, povezanih z 

dobrim gospodarskim upravljanjem ali 

zaščito proračuna Unije v primeru 

splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom 

pravne države v državah članicah, v 

skladu z ustreznim temeljnim aktom 

zamrznjene proračunske obveznosti 

sprostijo, se zneski, ki ustrezajo 

zamrznjenim obveznostim, prenesejo v 

naslednja leta, zadevne zgornje meje 

večletnega finančnega okvira pa se 

ustrezno prilagodijo.   

Zamrznjenih obveznosti za leto n ni 

mogoče vključiti v proračun po letu n+2. 

črtano 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Predlog spremembe  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 21 a (novo) 

Predlog uredbe 

Poglavje 2 – člen 8 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Če se po 1. januarju 2021 sprejmejo nova 

pravila ali programi v okviru deljenega 

upravljanja za strukturna sklada, 

Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja, Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo, Sklad za migracije 

in azil, Sklad za notranjo varnost ter 

instrument za upravljanje meja in 

vizumov v okviru Sklada za celovito 

upravljanje zunanjih meja se zneski, ki 

ustrezajo neporabljenim dodeljenim 

sredstvom v letu 2021, v enakih deležih 

prenesejo v obdobje 2022–2025, zadevne 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

pa se ustrezno prilagodijo. 

Če se po 1. januarju 2021 sprejmejo nova 

pravila ali programi v okviru deljenega 

upravljanja za strukturna sklada, 

Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad 

za razvoj podeželja, Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo ter Sklad za 

migracije in azil se zneski, ki ustrezajo 

neporabljenim dodeljenim sredstvom v letu 

2021, v enakih deležih prenesejo v obdobje 

2022–2025, zadevne zgornje meje 

večletnega finančnega okvira pa se 

ustrezno prilagodijo. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Predlog spremembe  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

2018/0166R(APP) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 22 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 – člen 10 – odstavek 1 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

1. Sredstva v okviru Solidarnostnega 

sklada Evropske unije, katerega cilji in 

področje uporabe so določeni v Uredbi 

Sveta (ES) št. 2012/2002, ne presegajo 

najvišjega letnega zneska 

600 milijonov EUR (cene iz leta 2018). 

Vsako leto 1. oktobra ostane na razpolago 

vsaj ena četrtina tega letnega zneska za 

kritje potreb, ki bi nastale do konca tega 

leta. Del letnega zneska, ki se ne porabi v 

letu n, se lahko porabi do leta n + 1. 

Najprej se porabi del letnega zneska iz 

prejšnjega leta. Navedeni del letnega 

zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n+1, 

zapade. 

1. Sredstva v okviru Solidarnostnega 

sklada Evropske unije, katerega cilji in 

področje uporabe so določeni v Uredbi 

Sveta (ES) št. 2012/2002, razen v izjemnih 

primerih, ki jih mora obravnavati Svet, ne 

presegajo najvišjega letnega zneska 

1800 milijonov EUR (cene iz leta 2018). 

Vsako leto 1. oktobra ostane na razpolago 

vsaj ena četrtina tega letnega zneska za 

kritje potreb, ki bi nastale do konca tega 

leta. Del letnega zneska, ki se ne porabi v 

letu n, se lahko porabi do leta n + 1. 

Najprej se porabi del letnega zneska iz 

prejšnjega leta. Navedeni del letnega 

zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 

1, zapade. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Predlog spremembe  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 24 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 – člen 11 – odstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

2. Letni znesek rezerve je določen na 

600 milijonov EUR (cene iz leta 2018) in 

se lahko v skladu s finančno uredbo porabi 

do leta n+1. Rezerva je vključena v splošni 

proračun Unije kot rezervacija. Najprej se 

porabi del letnega zneska iz prejšnjega leta. 

Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se 

ne porabi v letu n+1, zapade. 

2. Letni znesek rezerve je določen 

na 1800 milijonov EUR (cene iz leta 2018) 

in se lahko v skladu s finančno uredbo 

porabi do leta n + 1. Rezerva je vključena v 

splošni proračun Unije kot rezervacija. 

Najprej se porabi del letnega zneska iz 

prejšnjega leta. Navedeni del letnega 

zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 

1, zapade. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Predlog spremembe  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 49 – dopolnitev 29 a (novo) 

Predlog uredbe 

Poglavje 3 – dopolnitev 13 a (novo) 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

 

Člen 13a 

Program za podporo pri izstopu iz 

euroobmočja 

 1. Za države članice, ki se 

prostovoljno odločijo, da bodo zapustile 

euroobmočje, je treba uvesti program za 

podporo pri izstopu iz euroobmočja. 

2. Program mora – poleg 

nadomestila za škodo, nastalo zaradi 

vstopa v območje z enotno valuto in 

članstva v njem – zagotavljati finančno 

pomoč za ponovno uvedbo nacionalne 

valute, pri tem pa je treba poskrbeti za to, 

da ne bo prišlo do nobene motnje v 

postopku, in podpreti hitro normalizacijo 

gospodarskega in finančnega položaja, 

diverzifikacijo trgovinskih odnosov ter to, 

da se hitro in v celoti izkoristijo 

priložnosti, ki jih prinaša nova denarna 

situacija. 

Or. pt 

 

 


