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19.10.2017 B8-0565/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. opozarja, da bi morala Unija v 

skladu s členom 311 PDEU sama 

zagotoviti sredstva, potrebna za 

uresničevanje svojih ciljev; meni, da 

pomanjkljivosti sedanjega večletnega 

finančnega okvira, obseg novih 

prednostnih nalog ter posledice izstopa 
Združenega kraljestva pričajo o tem, da je 

treba odpraviti zgornjo mejo za odhodke v 

višini 1 % bruto nacionalnega dohodka 

(BND) EU in torej občutno povečati 

proračun Unije, da bi se lahko soočili s 

prihodnjimi izzivi; v tem kontekstu 

nasprotuje vsakršnemu nominalnemu 

zmanjšanju obsega proračuna EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru 

in meni, da bi bilo treba naslednji večletni 

finančni okvir določiti v višini vsaj 1,23 % 

BND EU; se zavzema za razpravo med 

državami članicami o tej zadevi; 

4. zavrača in obžaluje dejstvo, da se 

izstop Združenega kraljestva iz EU (brexit) 

izkorišča za krepitev prihodkovne strani 

proračuna, saj bo to na koncu vodilo k 

dodatni obdavčitvi podjetij in povečanju 

davčnega pritiska na državljane; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da se proračun EU 

financira predvsem iz nacionalnih 

prispevkov na podlagi BND, ne pa z 

dejanskimi lastnimi sredstvi, kakor je 

predvideno v Pogodbah EU; ponovno 

izraža predanost popolni reformi sistema 

virov lastnih sredstev EU, ki bi upoštevala 

vodilna načela enostavnosti, pravičnosti 

in preglednosti ter potekala v skladu s 

priporočili skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva; poudarja, da bi vsak tak 

sistem moral zajemati uravnotežen del 

novih lastnih sredstev EU, s katerimi bi 

podprli cilje politike EU, in da bi ga bilo 

treba uvesti postopno, s čimer bi poskrbeli 

za pravičnejše in stabilnejše finance EU; 

poudarja tudi, da izstop Združenega 

kraljestva iz Unije pomeni priložnost za 

odpravo vseh vrst rabatov; pričakuje, da 

bo Komisija predložila ambiciozne 

zakonodajne predloge v zvezi s tem, in 

poudarja, da se bodo v prihodnjih 

pogajanjih odhodki in prihodki 

naslednjega večletnega finančnega okvira 

obravnavali kot en sam sveženj; 

5. ugotavlja, da se proračun EU 

financira predvsem iz nacionalnih 

prispevkov na podlagi BND; poudarja, da 

noben evropski organ ni upravičen do 

pobiranja davkov v imenu nacionalnih 

davkoplačevalcev; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. pozdravlja, da želi Komisija 

prihodnji proračun EU oblikovati na 

podlagi načel dodane vrednosti EU in s 

poudarkom na uspešnosti, odgovornosti, 

večji prožnosti v stabilnem okviru in 

poenostavljenih pravilih, kakor je 

navedeno v dokumentu za razmislek; 

7. ugotavlja, da namerava Komisija 

oblikovati prihodnji proračun EU in 

poudarja, da je treba pravilno oceniti, 

katera sredstva bi bilo mogoče bolje 

upravljati na nacionalni ravni, da bi 

zagotovili popolno spoštovanje načela 

subsidiarnosti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. zavrača vsak poskus uporabe 

proračuna EU za izdatke, povezane z 

obrambo ali vojsko; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. v zvezi s tem poudarja, da bi moral 

naslednji večletni finančni okvir 

neposredno zagotavljati ustrezno raven 

prožnosti, ki bo Uniji omogočila odzivanje 

na nepredvidene okoliščine in 

financiranje razvijajočih se političnih 

prednostnih nalog; zato meni, da bi 

morale določbe v zvezi s prožnostjo 

večletnega finančnega okvira omogočati, 

da se vse nedodeljene razlike do zgornje 

meje in vsa zapadla proračunska sredstva 

brez omejitev prenašajo v naslednja 

proračunska leta, proračunski organ pa 

jih lahko v okviru letnega proračunskega 

postopka uporabi v namene, ki se mu 

zdijo pomembni; prav tako poziva k 

občutni okrepitvi posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, ki bi jih 

bilo treba obravnavati ločeno od zgornjih 

meja večletnega finančnega okvira tako 

za prevzem obveznosti kot za plačila, pa 

tudi k oblikovanju posebne rezerve za 

krize, ki bi omogočala takojšnjo uporabo 

sredstev v nujnih primerih; 

13. obžaluje vsak poskus povečanja 

ravni sredstev in poudarja, da 

potrebujemo učinkovito in odgovorno 

porabo davkoplačevalskega denarja; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ugotavlja, da je predsednik 

Komisije v govoru o stanju v Uniji 

napovedal predlog o namenski 

proračunski vrstici za euroobmočje; 

poziva Komisijo, naj pripravi dodatne in 

podrobnejše informacije v zvezi s tem; 

opozarja, da je Parlament v resoluciji z 

dne 16. februarja 2017 pozval k 

oblikovanju posebne proračunske 

zmogljivosti za euroobmočje, ki bi morala 

biti del proračuna EU nad sedanjimi 

zgornjimi mejami večletnega finančnega 

okvira in bi jo moralo financirati 

euroobmočje in druge sodelujoče članice 

prek namenskega vira prihodkov, o njej 

pa bi se morale dogovoriti sodelujoče 

države članice in bi morala biti 

obravnavana kot namenski prejemki in 

jamstva; 

17. zavrača zamisel o posebnem 

proračunu za euroobmočje, kar bi 

ustvarilo precejšnje razlike med državami, 

ki so sprejele enotno valuto, in tistimi, ki 

so obdržale svojo nacionalno valuto, kar 

bi vodilo k temu, da bi nacionalno 

demokratično suverenost še dodatno 

spodkopala tehnokratska struktura; 

Or. en 

 

 


