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19.10.2017 B8-0565/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je prepričan, da razprava o 

prihodnjem financiranju Evropske unije ne 

more potekati, ne da bi upoštevali izkušnje, 

pridobljene s prejšnjimi večletnimi 

finančnimi okviri, zlasti za obdobje 2014–

2020; izpostavlja resne pomanjkljivosti 

sedanjega večletnega finančnega okvira, ki 

je bil izkoriščen do skrajnih meja, da je 

bilo mogoče zagotoviti sredstva, ki jih je 

Unija potrebovala za obravnavo vrste 

resnih kriz in novih izzivov ter za 

financiranje novih političnih prednostnih 

nalog; poudarja, da je prepričan, da se je 

nizka raven sedanjega večletnega 

finančnega okvira izkazala kot 

nezadostna za izpolnjevanje dejanskih 

potreb in političnih ambicij Unije; 

1. je prepričan, da razprava o 

prihodnjem financiranju Evropske unije ne 

more potekati, ne da bi upoštevali izkušnje, 

pridobljene s prejšnjimi večletnimi 

finančnimi okviri, zlasti za obdobje 2014–

2020; izpostavlja resne pomanjkljivosti 

sedanjega večletnega finančnega okvira, ki 

je bil izkoriščen do skrajnih meja, da je 

bilo mogoče zagotoviti sredstva, ki jih je 

Unija potrebovala za obravnavo vrste 

resnih humanitarnih kriz in naravnih 

nesreč; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obžaluje pa, da štirje od petih 

predstavljenih scenarijev („Tako kot 

doslej“, „Storiti manj skupaj“, „Nekateri 

storijo več“ in „Radikalno 

preoblikovanje“) pomenijo dejanski upad 

ambicij Unije in predvidevajo okrnitev 

dveh dolgoročnih politik Unije, na katerih 

temelji evropski projekt in ki sta navedeni 
v Pogodbah, tj. skupne kmetijske politike 

in kohezijske politike; poudarja svoje 

tradicionalno stališče, da bi bilo treba za 

dodatne politične prednostne naloge 

nameniti dodatna finančna sredstva, ne 

pa jih financirati na račun obstoječih 

politik EU; meni, da je peti scenarij 

(„Storiti veliko več skupaj“) pozitivna in 

konstruktivna izhodiščna točka za 

potekajoče razprave o prihodnosti financ 

EU in posledično o prihodnjem modelu 

Evropske unije; spodbuja Komisijo, naj 

razvije scenarij, ki bo upošteval 

priporočila Parlamenta, da bi se odzvali 

na trenutne in prihodnje izzive ter da bi 

opredelili nove prednostne naloge; 

3. ugotavlja, da štirje od petih 

predstavljenih scenarijev („Tako kot 

doslej“, „Storiti manj skupaj“, „Nekateri 

storijo več“ in „Radikalno 

preoblikovanje“) pomenijo dejanski upad 

obstoječih politik Unije in predvidevajo 

okrnitev dveh osrednjih, dolgoročnih 

politik Unije, navedenih v Pogodbah, tj. 

skupne kmetijske politike in kohezijske 

politike; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

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. 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 spremeniti sistem lastnih sredstev, da 

bi dosegli bolj uravnoteženo financiranje 

proračuna EU; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

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. 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; poziva k sistemu lastnih 

sredstev, ki ne vpliva na državljane; 

poudarja, da bi uvedba celovitega davka 

na finančne transakcije lahko bila način 

za financiranje proračuna EU ter za boj 

proti finančnim špekulacijam; poziva tudi 

k uvedbi davka na emisije CO2 za 

multinacionalna podjetja; 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; 
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