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28.11.2016 A8-0346/1 

Predlog spremembe  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Martina Michels, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0346/2016 

Jens Geier 

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 

30. junija 2016 o tehnični prilagoditvi 

finančnega okvira za leto 2017 v skladu z 

gibanjem BND in prilagoditvijo sredstev 

za kohezijsko politiko (COM(2016)0311); 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Predlog spremembe  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Martina Michels, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0346/2016 

Jens Geier 

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

A. ker je Komisija po preučitvi vseh 

možnosti za financiranje dodatnih in 

nepredvidenih potreb po sredstvih 

predlagala uporabo varnostne rezerve za 

leto 2017 v višini 1.164,4 milijona EUR, 

da bi dopolnili odobritve za prevzem 

obveznosti, povezane z odhodki v razdelku 

3 splošnega proračuna Evropske unije za 

proračunsko leto 2017, nad zgornjo mejo 

obveznosti v višini 2.578 milijonov EUR v 

tekočih cenah; 

A. ker je Komisija po preučitvi skoraj 

vseh možnosti za financiranje dodatnih in 

nepredvidenih potreb po sredstvih 

predlagala uporabo varnostne rezerve, 

ocenjene v absolutnem znesku 4.496,8 

milijona EUR za leto 2017, v višini 

1.164,4 milijona EUR, da bi dopolnili 

odobritve za prevzem obveznosti, 

povezane z odhodki v razdelku 3 splošnega 

proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2017, nad zgornjo mejo obveznosti v 

višini 2.578 milijonov EUR v tekočih 

cenah; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Predlog spremembe  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Martina Michels, Marisa Matias 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0346/2016 

Jens Geier 

Sprostitev varnostne rezerve v letu 2017 

COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava A a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Aa. ker je uporaba varnostne rezerve 

instrument v skrajni sili in jo je treba čim 

prej uporabiti, da bi dopolnili prevideno 

potrebo po novih sredstvih, zlasti v 

razdelkih 1a in 1b; je izjemno zaskrbljen 

zaradi zamud pri izvajanju programov 

Unije v okviru deljenega upravljanja, ki 

vodijo k velikemu kopičenju zahtevkov za 

izplačilo proti koncu sedanjega večletnega 

finančnega okvira; ker je Komisija 

sklenila, da bo mogoče po trenutnih 

napovedih posodobljene potrebe po 

plačilih do leta 2020 ob sedanjih zgornjih 

mejah zadovoljiti le, če se v celoti porabijo 

skupne razlike do zgornje meje za plačila 

(in se kot previdnostni ukrep odpravijo 

njihove letne omejitve) in če plačila za 

posebne instrumente ne bodo šteta k 

zgornjim mejam; ker bi bilo treba najti 

dokončno in nedvoumno rešitev te težave 

pri reviziji večletnega finančnega okvira; 

Or. en 

 

 


