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25.10.2016 B8-1173/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je po opravljenem pregledu 

delovanja večletnega finančnega okvira v 

prvi polovici sedanjega programskega 

obdobja, ki ga je predstavil v resoluciji z 

dne 6. julija 2016, za ustrezen odziv na te 

izzive potrebnih precej dodatnih sredstev iz 

proračuna EU, ki jih ni bilo mogoče v 

celoti nameniti v prvih letih sedanje 

perspektive zaradi omejenih finančnih 

virov, ki so na voljo v sedanjem večletnem 

finančnem okviru; poudarja, da mora 

proračun EU ustrezati političnim zavezam 

in strateškim ciljem Evropske unije; s tem 

v zvezi opozarja, da člen 311 PDEU 

določa, da si Unija za doseganje svojih 

ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi 

potrebna sredstva; 

2. poudarja, da je za ustrezen odziv na te 

izzive potrebnih precej dodatnih sredstev iz 

proračuna EU, ki bi jih bilo mogoče 

zagotoviti s prerazporeditvijo odobrenih 

sredstev iz obstoječih neprednostnih 

proračunskih vrstic; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

o vmesni reviziji večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. ugotavlja, da je predlog Komisije glede 

zneskov, ocenjen na 12,8 milijarde EUR, 

sestavljen iz različnih delov; še posebej 

opozarja na dodatna sredstva za programe 

Obzorje 2020 in IPE-Promet (vsak po 

0,4 milijarde), Erasmus+ in COSME (vsak 

po 0,2 milijarde) in pobudo za 

zaposlovanje mladih (1 milijarda), kar 

skupaj znaša 2,2 milijarde EUR novih 

odobrenih sredstev; ugotavlja, da zneski iz 

številnih zakonodajnih predlogov, ki jih je 

Komisija predstavila vzporedno z vmesno 

revizijo večletnega finančnega okvira 

(razširitev dejavnosti EFSI, načrt za 

zunanje naložbe skupaj z okvirom za 

partnerstvo na področju migracij, 

Wifi4EU), predstavljajo nadaljnjih 

1,6 milijarde EUR; opozarja, da je 

Komisija v predloga proračuna za 

leto 2017 že predvidela dodatna sredstva za 

migracije v višini 1,8 milijarde EUR in v 

svojem finančnem načrtu v razdelku 3 

dodala 2,55 milijarde EUR zaradi 

zakonodajnih postopkov, ki potekajo; 

opozarja tudi na to, da je predlagano 

finančno povišanje v razdelkih 1a in 4 

delno že vključeno v dopolnilno pismo 

št. 1/2017; končno ugotavlja še, da je 

tehnična prilagoditev finančnih sredstev za 

kohezijsko politiko v višini 

4,6 milijarde EUR rezultat tehničnega 

9. ugotavlja, da je predlog Komisije glede 

zneskov, ocenjen na 12,8 milijarde EUR, 

sestavljen iz različnih delov; je seznanjen z 

dodatnimi sredstvi za programa 

Obzorje 2020 in IPE-Promet (vsak po 

0,4 milijarde) in poudarja, da z denarjem 

za TEN-T ne bi smeli financirati spornih 

projektov, ki nimajo resnične dodane 

vrednosti; je seznanjen tudi s povečanjem 

sredstev za Erasmus+ in COSME (vsak po 

0,2 milijarde) in pobudo za zaposlovanje 

mladih (1 milijarda), kar skupaj znaša 

2,2 milijarde EUR novih odobrenih 

sredstev; ugotavlja, da zneski iz številnih 

zakonodajnih predlogov, ki jih je Komisija 

predstavila vzporedno z vmesno revizijo 

večletnega finančnega okvira (razširitev 

dejavnosti EFSI, načrt za zunanje naložbe 

skupaj z okvirom za partnerstvo na 

področju migracij, Wifi4EU), predstavljajo 

nadaljnjih 1,6 milijarde EUR; opozarja, da 

je Komisija v predloga proračuna za 

leto 2017 že predvidela dodatna sredstva za 

migracije v višini 1,8 milijarde EUR in v 

svojem finančnem načrtu v razdelku 3 

dodala 2,55 milijarde EUR zaradi 

zakonodajnih postopkov, ki potekajo; 

opozarja tudi na to, da je predlagano 

finančno povišanje v razdelkih 1a in 4 

delno že vključeno v dopolnilno pismo 

št. 1/2017; končno ugotavlja še, da je 
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postopka Komisije in je že bila sprejeta kot 

del tehnične prilagoditve finančnega okvira 

za leto 2017; 

tehnična prilagoditev finančnih sredstev za 

kohezijsko politiko v višini 

4,6 milijarde EUR rezultat tehničnega 

postopka Komisije in je že bila sprejeta kot 

del tehnične prilagoditve finančnega okvira 

za leto 2017; 

Or. en 

 

 


