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2.3.2016 A8-0036/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je seznanjen z evropsko gospodarsko 

napovedjo Komisije (jesen 2015), ki kaže 

na skromno okrevanje, čeprav še vedno 

zaostaja za potencialom rasti EU; 

poudarja pa, da mora okrevanje temeljiti 

na krepitvi temeljev za rast, zato da se 

pospeši ustvarjanje novih delovnih mest in 

vrnitev k polni zaposlenosti, ter ugotavlja, 

da so ravni dolgotrajne in zelo 

dolgotrajne brezposelnosti zlasti v 

najrevnejših regijah Unije in med mladimi 

še vedno skrb zbujajoče, ter da ima EU 

težave s prestrukturiranjem industrije; 
ugotavlja, da so še vedno razlike v 

gospodarski razvitosti med evropskimi 

regijami in državami članicami, ter 

opozarja na vrzel med najrevnejšimi in 

najbogatejšimi Evropejci; poleg tega 

ugotavlja, da se pojavljajo novi izzivi, kot 

je upočasnitev rasti tržnih gospodarstev v 

vzponu in svetovne trgovine, zlasti zaradi 

pritiskov, ki nastajajo zaradi 

spremenljivosti cen na kitajskih trgih, 

reševanja migrantske in begunske krize in 

nenehnih geopolitičnih napetosti; 

3. obžaluje, da gospodarska napoved 

Komisije (jesen 2015) kaže na skromno 

okrevanje, saj so evropske gospodarske 

razmere še vedno zelo slabe, brezposelnost 

zlasti v najrevnejših regijah Unije in med 

mladimi pa je dolgotrajna oziroma zelo 

dolgotrajna; ugotavlja, da še vedno 

obstajajo razlike v gospodarski razvitosti 

in makroekonomska neravnovesja zaradi 

enotne valute med evropskimi regijami in 

državami članicami, ter opozarja na vrzel 

med najrevnejšimi in najbogatejšimi 

Evropejci; poleg tega ugotavlja, da se 

pojavljajo novi izzivi, kot so upočasnitev 

rasti tržnih gospodarstev v vzponu in 

svetovne trgovine, reševanje migrantske in 

begunske krize in nenehne geopolitične 

napetosti; 

Or. en 



 

AM\1088368SL.doc  PE579.732v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

2.3.2016 A8-0036/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je tudi seznanjen z letnim pregledom 

rasti za leto 2016, ki ga je pripravila 

Komisija; je trdno prepričan, da je 

spodbujanje naložb, vključno z bolje 

usklajenim povečevanjem javnih in 

zasebnih naložb s poudarkom na ciljih 

strategije Evropa 2020, ustrezen odziv 

politik za bolj uravnoteženo gospodarsko 

politiko; meni, da je treba ta dva elementa 

upoštevati pri pripravi predloga proračuna 

za leto 2017, saj bi to lahko pomagalo pri 

določanju prednostnih nalog v 

ekonomskem okviru; zato poziva k večji 

sinergiji med evropskim semestrom za 

usklajevanje ekonomskih politik, ki se 

nanaša na raven Unije, in proračunom 

Unije, kar je tudi bistveno za stabilno 

območje eura; 

4. obžaluje letni pregled rasti za leto 2016, 

ki ga je pripravila Komisija, in meni, da 

gre pri predlagani kombinaciji politik, ki 

zajema strukturne reforme in fiskalno 

odgovornost, za ponavljanje strategije, 

predpisane v vseh prejšnjih letnih 

pregledih rasti, ki ni prinesla nobenih 

pravih znakov gospodarskega okrevanja; 

meni, da je treba te elemente upoštevati pri 

pripravi predloga proračuna za leto 2017, 

da ne bi ponovili istih napak, ampak 

opredelili nove prednostne naloge z 

drugačno gospodarsko perspektivo; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. pri tem pozdravlja prizadevanja 

Komisije za spodbujeno rabo evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov v 

podporo ključnih prednostnih nalog, 

izpostavljenih v priporočilih za posamezne 

države; je seznanjen s predlogom Komisije 

o uvedbi programa za podporo strukturnim 

reformam ter Komisijo poziva, naj 

zagotovi, da bodo na voljo sredstva za 

krepitev ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije v skladu s členom 

174 PDEU; 

5. pri tem obžaluje prizadevanja Komisije 

za spodbujeno rabo evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov v podporo 

ključnih prednostnih nalog, izpostavljenih 

v priporočilih za posamezne države, in 

odločno nasprotuje njenemu predlogu o 

uvedbi programa za podporo strukturnim 

reformam; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. obžaluje, da je bil proračun Unije v 

zadnjih letih kolateralna žrtev dvoličnega 

ravnanja držav članic, ki so svoj prispevek 

v proračun Unije obravnavale kot breme 

in torej kot prilagodljivo spremenljivko; 
pri tem poziva, naj se poveča prožnost 

odhodkov držav članic na posebnih 

področjih, kot so naložbe v okviru sklada 

EFSI in boj proti brezposelnosti, revščini 

in neenakosti, tudi zato, ker je treba 

obravnavati vse pogostejše varnostne 

grožnje ter migrantsko in begunsko krizo; 

poudarja, da lahko proračun EU, kot 

proračun za naložbe, ustvari precejšnjo 

dodano vrednost s spodbujanjem rasti, 

konkurenčnosti in ustvarjanjem novih 

delovnih mest v državah članicah; 

opozarja, da se prispevki držav članic v 

proračun Unije ne smejo obravnavati kot 

prilagodljiva spremenljivka, na katero 

vplivajo makroekonomske razmere; znova 

poudarja dodano vrednost proračuna 

Unije z vidika vzajemnosti in ekonomij 

obsega; opozarja na poseben položaj 

izoliranih in obrobnih regij ter meni, da pri 

izračunu njihovega strukturnega 

primanjkljaja ne bi smeli upoštevati 

prispevkov držav članic v proračun EU; 

6. poziva, naj se poveča prožnost 

odhodkov držav članic na posebnih 

področjih, kot so javne naložbe v raziskave 

in razvoj ter trajnostne infrastrukturne 

projekte in boj proti brezposelnosti, 

revščini in neenakosti, tudi zato, ker je 

treba obravnavati vse pogostejše varnostne 

grožnje ter migrantsko in begunsko krizo; 

poudarja, da lahko proračun EU, kot 

proračun za naložbe, ustvari dodano 

vrednost s spodbujanjem rasti in 

ustvarjanjem novih delovnih mest v 

državah članicah; opozarja, da se prispevki 

držav članic v proračun Unije ne smejo 

obravnavati kot prilagodljiva 

spremenljivka, na katero vplivajo 

makroekonomske razmere; opozarja na 

poseben položaj izoliranih in obrobnih 

regij ter meni, da pri izračunu njihovega 

strukturnega primanjkljaja ne bi smeli 

upoštevati prispevkov držav članic v 

proračun EU; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. poudarja, da se je morala Unija v 

zadnjih letih soočati s številnimi krizami, 

za kar je potrebna celovita rešitev; 

poudarja, da begunska kriza v Uniji in 

sosednjih državah kot posledica sirskega 

konflikta še ni rešena; ugotavlja, da se je 

kriza leta 2015 še zaostrila in se leta 2016 

nadaljuje z nenadnim velikim povečanjem 

števila beguncev in migrantov, ki bežijo v 

Unijo, da bi tam zaprosili za azil; poudarja, 

da to vpliva tudi na notranjo krizo; 

poudarja, da je proračun Unije omogočil 

takojšen odziv na krizo in bi ga bilo treba 

za učinkovito financiranje politik EU, ki se 

izvajajo za premostitev krize odločno 

povečati, , služil pa bi lahko kot del 

evropske rešitve za odpravo teh izrednih 

razmer v prihodnosti; 

8. poudarja, da so se morale države članice 

v zadnjih letih soočati s številnimi krizami, 

za kar je potrebna rešitev; poudarja, da 

begunska kriza v Uniji in sosednjih 

državah kot posledica sirskega konflikta še 

ni rešena; ugotavlja, da se je kriza 

leta 2015 še zaostrila in se leta 2016 

nadaljuje z nenadnim velikim povečanjem 

števila beguncev in migrantov, ki bežijo v 

Unijo, da bi tam zaprosili za azil; poudarja, 

da to vpliva tudi na notranjo krizo; 

poudarja, da je proračun Unije skušal 

ponuditi takojšen odziv na krizo in bi ga 

bilo treba za učinkovito financiranje politik 

EU, ki se izvajajo za premostitev krize, 

preusmeriti, služil pa bi lahko kot del 

svetovne rešitve za odpravo teh izrednih 

razmer v prihodnosti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. pozdravlja sprejetje sklada EFSI, ki je 

eno glavnih orodij za povečevanje naložb 

na ravni EU in bo prispeval k 

spodbujenemu ustvarjanju novih delovnih 

mest; z zadovoljstvom ugotavlja, da je bilo 

precejšnje število projektov in dejavnosti v 

okviru Evropskega investicijskega sklada 

že odobreno in so se pokazale sinergije 

med skladom EFSI in programom 

Obzorje 2020; poziva Komisijo, naj 

dejavno pomaga pri vzpostavljanju 

sinergij med različnimi skladi EU ter 

vzpostavi sistem za odkrivanje primerov 

kombiniranega financiranja EU; vztraja, 

da je treba ustrezno uporabljati kazalnike 

uspešnosti; spodbuja države članice in 

zasebne subjekte, naj v celoti izkoristijo 

finančne vire, ki so na voljo prek sklada 

EFSI; opozarja, da proračun Unije 

zagotavlja hrbtenico naložbenega načrta, 

saj daje na voljo potrebnih 

8 milijard EUR v odobritvah za prevzem 

obveznosti in odobritvah plačil za 

jamstveni sklad EFSI, od katerih je bilo 

skupaj 3,38 milijarde EUR že 

mobiliziranih v proračunu za leti 2015 in 

2016; opozarja, da se je leta 2016 v ta 

namen v celoti izkoristila skupna razlika 

do zgornje meje za obveznosti , in 

ugotavlja, da Komisija na podlagi ocene 

finančnih posledic zakonodajnega 

10. znova izraža zaskrbljenost glede sklada 

EFSI, ki ne prinaša nobenih spodbud za 

evropsko gospodarstvo; obžaluje, da gre 

pri večini predlaganih projektov za že 

načrtovane naložbe v infrastrukturo, ki 

skorajda nimajo dodane vrednosti; je 

močno zaskrbljen, ker nekateri projekti 

EFSI niso usklajeni s konceptom 

trajnostnega razvoja in ne prinašajo 

dodatnosti; je prepričan, da bi bila 

najboljša možnost povečati produktivnost 

javnih naložb na nacionalni ravni, 

produktivne javne naložbe pa takoj izvzeti 

iz proračunskih pravil; 
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predloga EFSI načrtuje podoben scenarij 

za predlog proračuna za leto 2017; 

ponovno poudarja svojo zavezo krepitvi 

programa Obzorje 2020 in instrumenta za 

povezovanje Evrope v okviru letnega 

proračunskega postopka, da bi, kolikor je 

mogoče, izravnali dogovorjene reze med 

pogajanji za EFSI; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. meni, da k prednostnemu cilju Unije za 

delovna mesta in rast bistveno prispeva 

zlasti pobuda za zaposlovanje mladih ; 
ponovno poudarja svojo zavezanost 

financiranju tega programa, da bi se 

razširil in s tem omogočil večjemu številu 

mladih, vključno z mladimi migranti, ki 

prihajajo v EU, da s kakovostno ponudbo 

zaposlitve, nadaljevanjem izobraževanja ali 

pripravništvom učinkovito vstopijo na trg 

dela; obžaluje, da med pogajanji za 

proračun EU za leto 2016 niso bile 

sprejete nove zaveze za dodatno 

financiranje pobude za zaposlovanje 

mladih, saj je stopnja brezposelnosti 

mladih še vedno najvišja v EU; opozarja, 

da je treba ta cilj obravnavati skupaj s 

potrebo po spodbujanju mobilnosti med 

mladimi, kot jo podpira program 

Erasmus+; poudarja pomen skupne izjave 

treh institucij (Parlamenta, Sveta in 

Komisije) o proračunu za leto 2016, v 

kateri navajajo, „da je zmanjšanje 

brezposelnosti mladih še vedno pomembna 

skupna politična prednostna naloga, in ki 

zato ponovno poudarjajo odločenost, da 

čim bolje izkoristijo temu namenjena 

proračunska sredstva, zlasti pobudo za 

zaposlovanje mladih“; ugotavlja, da kljub 

začetnim zamudam pri njenem izvajanju in 

zavlačevanju pri imenovanju organov za 

12. obžaluje, da pobuda za zaposlovanje 

mladih ni bistveno prispevala k 

prednostnemu cilju Unije za delovna mesta 

in rast; ponovno poudarja svojo zavezanost 

pregledu delovanja in učinkovitosti tega 

programa, da bi se razširil in s tem 

omogočil večjemu številu mladih, vključno 

z mladimi migranti, ki prihajajo v EU, da s 

kakovostno ponudbo zaposlitve, 

nadaljevanjem izobraževanja ali 

pripravništvom učinkovito vstopijo na trg 

dela; obžaluje, da je stopnja brezposelnosti 

mladih še vedno najvišja v EU, čeprav se 

pobuda za zaposlovanje mladih izvaja že 

dve leti; opozarja, da je treba ta cilj 

obravnavati skupaj s potrebo po 

spodbujanju mobilnosti med mladimi, kot 

jo podpira program Erasmus+; poudarja 

pomen skupne izjave treh institucij 

(Parlamenta, Sveta in Komisije) o 

proračunu za leto 2016, v kateri navajajo, 

„da je zmanjšanje brezposelnosti mladih še 

vedno pomembna skupna politična 

prednostna naloga, in ki zato ponovno 

poudarjajo odločenost, da čim bolje 

izkoristijo temu namenjena proračunska 

sredstva, zlasti pobudo za zaposlovanje 

mladih“; ugotavlja, da kljub začetnim 

zamudam pri njenem izvajanju in 

zavlačevanju pri imenovanju organov za 

njene operativne programe v več državah 
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njene operativne programe v več državah 

članicah sedanji podatki o izvrševanju 

kažejo polno absorpcijsko sposobnost; 

poziva Komisijo, naj oceno pobude za 

zaposlovanje mladih predstavi najkasneje 

do konca aprila 2016 in v vsakem primeru 

dovolj zgodaj, da se vključi podaljšanje 

programa v proračun EU za leto 2017; 

poudarja, da bo vprašanje trajne rešitve za 

njeno financiranje v obliki novih odobritev 

za prevzem obveznosti do leta 2020 

vključeno v vmesni pregled večletnega 

finančnega okvira; pri tem poudarja, da je 

treba iz Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji črpati sredstva v podporo 

mladim do 25. leta starosti, ki niso 

zaposleni, se ne izobražujejo ali 

usposabljajo (NEET), v enakem obsegu kot 

delavcem, ki prejemajo podporo v regijah z 

visoko brezposelnostjo mladih; 

članicah sedanji podatki o izvrševanju 

kažejo polno absorpcijsko sposobnost; 

poziva Komisijo, naj oceno pobude za 

zaposlovanje mladih predstavi najkasneje 

do konca aprila 2016 in v vsakem primeru 

dovolj zgodaj, da se vključi podaljšanje 

programa v proračun EU za leto 2017; 

poudarja, da bo vprašanje trajne rešitve za 

njeno financiranje v obliki novih odobritev 

za prevzem obveznosti do leta 2020 

vključeno v vmesni pregled večletnega 

finančnega okvira; pri tem poudarja, da je 

treba iz Evropskega sklada za prilagoditev 

globalizaciji črpati sredstva v podporo 

mladim do 25. leta starosti, ki niso 

zaposleni, se ne izobražujejo ali 

usposabljajo (NEET), v enakem obsegu kot 

delavcem, ki prejemajo podporo v regijah z 

visoko brezposelnostjo mladih; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Predlog spremembe  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja na pomen evropskih agencij, 

ki zagotavljajo izvajanje evropske 

zakonodaje in s tem doseganje ciljev 

politike EU v zvezi s konkurenčnostjo, 

rastjo in zaposlovanjem na eni strani ter 

obvladovanje sedanje migracijske in 

begunske krize na drugi; zato vztraja, da 

se za upravne in operativne izdatke 

zagotovijo finančni in človeški viri, s 

katerimi lahko agencije izpolnijo 

dodeljene naloge in ustvarijo čim boljše 

rezultate; v zvezi z migracijsko in 

begunsko krizo opozarja na povečanje 

števila osebja in odobrenih sredstev za 

agencije na področju pravosodja in 

notranjih zadev v okviru proračunov za 

leti 2015 in 2016; vseeno poudarja, da bo 

potrebo ta sredstva v proračunu za leto 

2017 še povečati, če naj bilo te agencije 

kos povečanemu obsegu dela in dodatnim 

nalogam; Komisijo še poziva, naj priskrbi 

najnovejše in združene podatke ter 

srednje- in dolgoročno strategijo za te 

agencije; 

14. poziva k temeljitemu pregledu vloge 

evropskih agencij in se pri tem sprašuje, 

ali njihovih nalog in ciljev ne bi bolje 

izpolnjevali obstoječi generalni direktorati 

Komisije, da bi preprečili podvajanje vlog 

in stroškov ter povečali preglednost; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Predlog spremembe  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poziva k zmanjšanju upravnih 

odhodkov EU, saj se več držav članic 

sooča z gospodarskimi omejitvami; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Predlog spremembe  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. priznava, da vprašanje migrantske in 

begunske krize kljub znatnim namenskim 

proračunskim sredstvom v letih 2015 in 

2016 ni rešeno ne v Uniji ne v državah, od 

koder begunci prihajajo; poudarja, da 

proračunskih sredstev ni dovolj in so nujno 

potrebna precejšnja dodatna finančna 

sredstva za reševanje te krize, saj 

povečanje števila beguncev in migrantov 

ne more šteti za začasen pojav; poudarja, 

da je treba poiskati dolgoročne rešitve, ne 

le v okviru letnega proračunskega 

postopka, ampak tudi v prihodnjem 

vmesnem pregledu večletnega finančnega 

okvira; poziva Komisijo, naj predloži 

srednjeročni in dolgoročni politični in 

finančni načrt za obravnavo migracijske 

krize in njen učinek na proračun za leto 

2017; ugotavlja, da bi bilo treba vse ukrepe 

za obvladovanje izzivov v zvezi z begunci 

in migranti, ki jih financira EU, 

obravnavati kot naložbo; poudarja, da je 

treba odpraviti temeljne vzroke pojava 

migracij in izboljšati življenjske razmere, 

zlasti z boljšim izobraževanjem in 

zdravstvenimi storitvami ter okrepljeno 

podporo za naložbe v infrastrukturo v 

državah izvora migrantov oziroma v 

državah, kamor se migranti najprej 

zatečejo; poudarja, da financiranje 

migracijske in begunske krize ne bi smelo 

17. priznava, da vprašanje migrantske in 

begunske krize kljub znatnim namenskim 

proračunskim sredstvom v letih 2015 in 

2016 ni rešeno ne v Uniji ne v državah, od 

koder begunci prihajajo; poudarja, da 

proračunskih sredstev ni dovolj in bi 

morali iz drugih proračunskih vrstic 

prerazporediti precejšnja dodatna finančna 

sredstva za reševanje te krize, saj 

povečanje števila beguncev in migrantov 

ne more šteti za začasen pojav; poudarja, 

da je treba poiskati dolgoročne rešitve, ne 

le v okviru letnega proračunskega 

postopka, ampak tudi v prihodnjem 

vmesnem pregledu večletnega finančnega 

okvira; poziva Komisijo, naj predloži 

srednjeročni in dolgoročni politični in 

finančni načrt za obravnavo migracijske 

krize in njen učinek na proračun za leto 

2017; ugotavlja, da bi bilo treba vse ukrepe 

za obvladovanje izzivov v zvezi z begunci 

in migranti, ki jih financira EU, 

obravnavati kot naložbo; poudarja, da je 

treba odpraviti temeljne vzroke pojava 

migracij in izboljšati življenjske razmere, 

zlasti z boljšim izobraževanjem in 

zdravstvenimi storitvami ter okrepljeno 

podporo za naložbe v infrastrukturo v 

državah izvora migrantov oziroma v 

državah, kamor se migranti najprej 

zatečejo; poudarja, da financiranje 
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spodkopati ali preprečiti izvajanja drugih 

pomembnih politik EU; 

migracijske in begunske krize ne bi smelo 

spodkopati ali preprečiti izvajanja drugih 

pomembnih politik EU; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Predlog spremembe  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

21. pozdravlja načelo in cilje instrumenta 

za pomoč beguncem v Turčiji, za katerega 

so predvidene 3 milijarde EUR, in vse 

države članice poziva, naj izpolnijo 

politične obljube in zagotovijo zadostno 

finančno podporo za ta instrument; je 

trdno odločen, da bo uporabil vsa politična 

in institucionalna sredstva za izvajanje 

pritiska, da bi države članice izpolnile 

zaveze v zvezi s prispevki v regionalni 

skrbniški sklad za Sirijo, nujni skrbniški 

sklad za Afriko in instrument za pomoč 

beguncem za Turčijo; pričakuje, da bo 

Komisija pojasnila, kako bi bilo treba 

zagotoviti prispevek Unije do ustreznih 

zgornjih meja v proračunu Unije za 

leti 2016 in 2017; obsoja dejstvo, da sta 

Svet in Komisijo izključila Parlament iz 

razprav o vzpostavitvi instrumenta in 

uporabi prispevka Unije, kar je razvidno iz 

napovedi Komisije, da namerava prispevek 

Unije financirati s prerazporeditvijo iz 

nedavno sprejetega proračuna Unije za 

leto 2016 ter z uporabo razlike do zgornje 

meje v proračunu za leto 2017; poleg tega 

poudarja, da je treba povečati učinek 

zunanje porabe EU; poziva Komisijo, naj 

pripravi predloge, kako bi lahko okrepili 

vzajemno delovanje instrumentov 

zunanjega financiranja EU in izboljšali 

usklajenost njihovega strateškega pristopa; 

21. je zaskrbljen zaradi instrumenta za 

pomoč beguncem v Turčiji, za katerega so 

predvidene 3 milijarde EUR, in načina, 

kako bodo turške oblasti ta denar 

porabile; poziva k temeljitemu in 

doslednemu spremljanju teh sredstev; je 

trdno odločen, da bo uporabil vsa politična 

in institucionalna sredstva za izvajanje 

pritiska, da bi države članice izpolnile 

zaveze v zvezi s prispevki v regionalni 

skrbniški sklad za Sirijo, nujni skrbniški 

sklad za Afriko in instrument za pomoč 

beguncem za Turčijo; pričakuje, da bo 

Komisija pojasnila, kako bi bilo treba 

zagotoviti prispevek Unije do ustreznih 

zgornjih meja v proračunu Unije za 

leti 2016 in 2017; obsoja dejstvo, da sta 

Svet in Komisijo izključila Parlament iz 

razprav o vzpostavitvi instrumenta in 

uporabi prispevka Unije, kar je razvidno iz 

napovedi Komisije, da namerava prispevek 

Unije financirati s prerazporeditvijo iz 

nedavno sprejetega proračuna Unije za 

leto 2016 ter z uporabo razlike do zgornje 

meje v proračunu za leto 2017; poleg tega 

poudarja, da je treba povečati učinek 

zunanje porabe EU; poziva Komisijo, naj 

pripravi predloge, kako bi lahko okrepili 

vzajemno delovanje instrumentov 

zunanjega financiranja EU in izboljšali 

usklajenost njihovega strateškega pristopa; 
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meni, da omenjena skrbniška sklada ter 

instrument za begunce nista niti znotraj niti 

zunaj proračuna EU, tako da ni potrebne 

odgovornosti in demokratičnega postopka, 

kot sta predpisana z metodo Skupnosti, 

zaradi česar namerava pobliže spremljati 

vzpostavitev sklada in instrumenta ter 

njuno izvajanje; poudarja, da se s tovrstnim 

ukrepanjem jasno kršijo pravice 

Parlamenta kot veje proračunskega organa; 

meni, da omenjena skrbniška sklada ter 

instrument za begunce nista niti znotraj niti 

zunaj proračuna EU, tako da ni potrebne 

odgovornosti in demokratičnega postopka, 

kot sta predpisana z metodo Skupnosti, 

zaradi česar namerava pobliže spremljati 

vzpostavitev sklada in instrumenta ter 

njuno izvajanje; poudarja, da se s tovrstnim 

ukrepanjem jasno kršijo pravice 

Parlamenta kot veje proračunskega organa; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Predlog spremembe  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da se pričakuje, da bo 

izvajanje evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov doseglo polno 

hitrost v letu 2017, in glede na to 

povečanje ravni črpanja svari, da 

odobritve plačil, predvidene v proračunu, 

ne smejo biti premajhne; spodbuja 

Komisijo, naj v predlogu proračuna 

poveča plačila na potrebne ravni; izraža 

zaskrbljenost zaradi poznega sprejetja 

operativnih programov in zaradi 

nevarnosti novih zaostankov neplačanih 

računov v drugi polovici večletnega 

finančnega okvira; spodbuja Komisijo, 

naj dejavno sodeluje z državami članicami 

in jih poziva, naj si čim bolj prizadevajo za 

čimprejšnje imenovanje organov, 

pristojnih za programe, saj je bila njihova 

odsotnost glavni vzrok za sedanje zamude; 

pozdravlja razpoložljivost Komisije, da bi 

tesno sodelovala z državami članicami, 

zlasti v zvezi z ustrezno prilagoditvijo 

operativnih programov, da bi zagotovili 

boljšo uporabo evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov za obvladovanje 

domačih izzivov, povezanih z begunsko 

krizo; 

25. poziva, da se odobrena sredstva za 

prevzem obveznosti v proračunu Evropske 

unije ne povečajo, dokler se zaostanek pri 

plačevanju neporavnanih računov povsem 

ne stabilizira; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Predlog spremembe  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

31. znova izraža naklonjenost potrebni 

temeljiti reformi sistema lastnih sredstev 

Unije in pripisuje izjemen politični pomen 

delu skupine na visoki ravni za lastna 

sredstva, ki je bila ustanovljena na 

podlagi sporazuma o večletnem 

finančnem okviru 2014–2020; pričakuje, 

da bosta Komisija in Svet upoštevala 

končni rezultat, ki se pričakuje do konca 

leta 2016, vključno z novimi možnostmi za 

lastna sredstva; znova opozarja, da je 

glavni razmislek pri reformi lastnih 

sredstev ta, da postanejo prihodki v 

proračunu Unije bolj neodvisni, pa tudi 

stabilnejši, preprostejši, pravičnejši, bolj 

vzdržen in predvidljiv, hkrati pa naj se 

zmanjša breme čezmerne porabe sredstev 

za nacionalne proračune in se povečata 

preglednost in prepoznavnost za 

državljane, ne da bi se zanje povečalo 

skupno davčno breme; meni, da je treba za 

zagotovitev popolnoma neodvisnega 

proračuna EU vzpostaviti sistem dejanskih 

lastnih sredstev; 

31. znova izraža naklonjenost potrebni 

temeljiti reformi sistema lastnih sredstev 

Unije; pričakuje, da bosta Komisija in Svet 

upoštevala končni rezultat, ki se pričakuje 

do konca leta 2016, vključno z novimi 

možnostmi za lastna sredstva; znova 

opozarja, da je glavni razmislek pri reformi 

lastnih sredstev ta, da postanejo prihodki v 

proračunu Unije bolj neodvisni, pa tudi 

stabilnejši, preprostejši, pravičnejši, bolj 

vzdržen in predvidljiv, hkrati pa naj se 

zmanjša breme čezmerne porabe sredstev 

za nacionalne proračune in se povečata 

preglednost in prepoznavnost za 

državljane, ne da bi se zanje povečalo 

skupno davčno breme; meni, da je treba za 

zagotovitev popolnoma neodvisnega 

proračuna EU vzpostaviti sistem dejanskih 

lastnih sredstev; 

Or. en 

 

 


