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19.10.2016 A8-0287/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 ugotavlja, da pri projektih, izbranih za 

Evropski sklad za strateške naložbe 

(EFSI), ne gre za nove naložbe v realno 

gospodarstvo, pač pa za refinanciranje 

obstoječih projektov, katerih trajnost v 

gospodarskem, socialnem in okoljskem 

smislu je vprašljiva; ponovno izraža 

prepričanje, da EFSI ni pravi instrument 

za zagotavljanje rasti in razvoja; zato 

meni, da bi bilo mogoče sredstva, 

namenjena jamstvenemu skladu EFSI, 

bolje uporabiti za obravnavo drugih 

nujnih primerov in prednostnih nalog; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 19 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poudarja, da sredstev v sklopu programa 

TEN-T ne bi smeli uporabljati za 

financiranje projektov, ki nimajo dejanske 

dodane vrednosti in so v nasprotju z voljo 

lokalnih skupnosti v ustreznih območjih; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 poudarja, da sredstev SKP ne bi smeli 

uporabljati za podpiranje reje ali vzreje 

bikov, ki se uporabljajo za bikoborbe; 

poziva Komisijo, naj brez nadaljnjega 

odlašanja predloži potrebne zakonodajne 

spremembe za uresničitev te zahteve, že 

izražene v splošnem proračunu Evropske 

unije za proračunsko leto 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 77 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

77. znova izraža nestrinjanje s 

pristopom Komisije in Sveta do 

zaposlovanja v agencijah, zato je 

spremenil znatno število kadrovskih 

načrtov; ponovno poudarja, da bi morale 

vse agencije število delovnih mest 

zmanjšati za 5 % v petih letih, kot je bilo 

dogovorjeno v medinstitucionalnem 

sporazumu, vendar je treba za nova 

delovna mesta, potrebna za izvajanje 

novih nalog zaradi spremenjenih 

političnih razmer in nove zakonodaje od 

leta 2013, zagotoviti dodatna sredstva, 

prav tako pa jih ne bi smeli upoštevati pri 

kadrovskih rezih v skladu z 

medinstitucionalnim sporazumom; zato 

znova opozarja, da nasprotuje zamisli o 

rezervi za prerazporeditve med 

agencijami, vendar potrjuje, da je 

pripravljen sprejeti sprostitev delovnih 

mest s povečevanjem učinkovitosti agencij, 

ki bo mogoče s tesnejšim upravnim 

sodelovanjem ali celo združitvami, kjer je 

to ustrezno, in z združevanjem nekaterih 

funkcij s Komisijo ali drugo agencijo; 

77. pozdravlja zamisel o rezervi za 

prerazporeditve med agencijami in 

spodbuja njeno uporabo, kjer je to le 

mogoče; ponovno poudarja, da bi morale 

vse agencije število delovnih mest 

zmanjšati za 5 % v petih letih, kot je bilo 

dogovorjeno v medinstitucionalnem 

sporazumu; potrjuje, da je pripravljen 

sprejeti zmanjšanje števila delovnih mest s 

povečevanjem učinkovitosti agencij, ki bo 

mogoče s tesnejšim upravnim 

sodelovanjem ali celo analizo možnosti 

združitve, kjer je to ustrezno, in z 

združevanjem nekaterih funkcij s Komisijo 

ali drugo agencijo; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 88 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 obžaluje predlog o internalizaciji šoferske 

službe, ki bo povzročila dodatne odhodke; 

meni, da bi bilo treba za zmanjšanje 

odhodkov prevoz v končni fazi zagotavljati 

zgolj z letališča oziroma železniške postaje 

in nazaj ter med kraji dela, prednost pa bi 

bilo treba nameniti uporabi kombiniranih 

vozil in avtobusov, ki bi vozili po 

določenem urniku; poudarja velike 

ekonomske, socialne in okoljske 

prednosti, ki jih ponuja nova železniška 

povezava med bruseljskim letališčem in 

postajo Gare du Luxembourg; meni, da bi 

morali poslanci druga potovanja 

organizirati v lastni režiji; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 89 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

89. potrjuje spremembe svojega 

kadrovskega načrta in prilagoditev 

ustreznih proračunskih sredstev, da bo 

mogoče zadostiti dodatnim potrebam 
političnih skupin; to povečanje v celoti 

izravnava z zmanjšanjem proračunskih 

sredstev za rezervo za nepredvidene 

izdatke in opremo prostorov; 

89. obžaluje povečanje odhodkov za 

parlamentarno pomoč in dodatne zahteve 
političnih skupin; meni, da je podpora 

poslancem za opravljanje parlamentarnih 

dejavnosti že zadostna; poziva tudi k 

zmanjšanju plač, nadomestil in potnih 

stroškov evropskih poslancev; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. spominja na svojo politično 

odločitev, da bodo politične skupine 

izvzete iz cilja 5-odstotnega zmanjšanja 

števila delovnih mest, kot je poudaril v 

resolucijah o proračunu za leto 2014, 

2015 in 201614; 

90. je prepričan, da bi morali biti 

zaposleni v političnih skupinah vključeni 

v cilj 5-odstotnega zmanjšanja števila 

delovnih mest; 

_________________  

14 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 92 – pododstavek 1 (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 obžaluje povečanje javnega financiranja 

evropskih političnih strank (z 

10.339.866 EUR v letu 2008 na 

31.905.000 EUR v letu 2017) in evropskih 

političnih fundacij (s 4.268.630 EUR v 

letu 2008 na 19.000.000 EUR v 

letu 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 94 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

94. v svojem kadrovskem načrtu za 

leto 2017 ohranja 35 novih delovnih mest, 

zahtevanih v predlogu spremembe 

proračuna št. 3/2016 za izboljšanje 

varnosti institucij; ta delovna mesta 

izvzema iz cilja petodstotnega zmanjšanja 

števila zaposlenih, saj so povezana z 

novimi dejavnostmi Parlamenta; 

črtano 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 108 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

108. obnavlja 12 delovnih mest in 

povezana proračunska sredstva, ki jih je 

Komisija v skladu z omenjenim 

sporazumom izbrisala že v predlogu 

proračuna, saj je bilo takšno dejansko 

število delovnih mest, prenesenih iz 
Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 

v Parlament; 

108. poziva h koreniti reviziji vloge 

Evropskega ekonomsko-socialnega odbora 

in k posledičnemu zmanjšanju sredstev, ki 

jih prejme iz proračuna; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0287/2016 

Jens Geier 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2017 - vsi oddelki 

11900/2016 – C8-0373/2016 – 2016/2047(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 110 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

110. obnavlja osem delovnih mest in 

povezana proračunska sredstva, ki jih je 

Komisija v skladu s sporazumom o 

sodelovanju izbrisala že v predlogu 

proračuna, saj je bilo takšno dejansko 

število delovnih mest, prenesenih iz 

Odbora regij v Parlament; 

110. poziva h koreniti reviziji vloge 

Odbora regij in k posledičnemu 

zmanjšanju sredstev, ki jih prejme iz 

proračuna; 

Or. en 

 

 


