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3.7.2017 A8-0249/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. meni, da bi moral predlog 

Komisije EU omogočiti, da bi ustvarila 

trajnostno rast in delovna mesta, ob tem 

pa zagotoviti varnost svojih državljanov; 

poudarja, da je treba končati varčevalne 

ukrepe, da bi se lahko ustrezno in 

učinkovito odzvali na številne krize hkrati; 

opominja na spoštovanje načela 

solidarnosti in poziva Komisijo, naj čim 

več prihrani pri projektih, ki doslej niso 

izkazali dejanske dodane vrednosti; 

poudarja pomen financiranja projektov, 

ki zagotavljajo dejansko ekonomsko, 

socialno in okoljsko dodano vrednost za 

države članice, saj se sredstva ne bi smela 

uporabljati za financiranje spornih ali 

potratnih projektov; poudarja, da se 

proračun EU ali kateri koli drug finančni 

instrument ne bi smel uporabljati za 

financiranje dejavnosti, ki jih je prizadela 

infiltracija organiziranega kriminala ali 

terorizma;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. želi pohvaliti vlogo Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI) pri 

zmanjševanju naložbene vrzeli po vsej EU 

in med ozemlji EU ter pri izvajanju 

strateških naložb, ki zagotavljajo visoko 

raven dodane vrednosti za gospodarstvo, 

okolje in družbo; zato podpira podaljšanje 

njegovega izvajanja do leta 2020; 

poudarja hitro črpanje sredstev v sklopu 
za mala in srednja podjetja v okviru EFSI 

ter pozdravlja njihovo predvideno rast; 

kljub temu obžaluje, da ne obstaja celovit 

pristop k financiranju malih in srednjih 

podjetij, ki bi omogočil jasen pregled vseh 

razpoložljivih sredstev; ponavlja svoje 

stališče iz potekajočih zakonodajnih 

pogajanj, da se podaljšanja ne bi smelo 

financirati z nadaljnjim zmanjševanjem 

sredstev za obstoječe programe EU; meni, 

da sklad EFSI, katerega jamstveni sklad se 

večinoma financira iz proračuna EU, ne bi 

smel podpirati subjektov, ki imajo sedež ali 

so registrirani v jurisdikcijah s seznama 

ustrezne politike EU o nekooperativnih 

jurisdikcijah oziroma ne upoštevajo 

davčnih standardov EU ali mednarodnih 

davčnih standardov o preglednosti in 

izmenjavi informacij;  

6. poudarja, da se je Evropski sklad 

za strateške naložbe izkazal kot 

neučinkovit pri zmanjševanju naložbene 

vrzeli v Evropi in da so doslej doseženi 

rezultati nepomembni in ne prinašajo 

nikakršne dodatnosti ali ekonomske, 

okoljske in socialne dodane vrednosti 

glede na obstoječe programe EIB; 

obžaluje predlog Komisije za podaljšanje 

sklada EFSI do leta 2020; obžaluje, da ne 

obstaja celovit pristop k financiranju malih 

in srednjih podjetij, ki bi omogočil jasen 

pregled vseh razpoložljivih sredstev; 

ponavlja svoje stališče iz potekajočih 

zakonodajnih pogajanj, da se podaljšanja 

sklada EFSI ne bi smelo financirati z 

nadaljnjim zmanjševanjem sredstev za 

obstoječe programe EU; meni, da sklad 

EFSI, katerega jamstveni sklad se 

večinoma financira iz proračuna EU, ne bi 

smel podpirati subjektov, ki imajo sedež ali 

so registrirani v jurisdikcijah s seznama 

ustrezne politike EU o nekooperativnih 

jurisdikcijah oziroma ne upoštevajo 

davčnih standardov EU ali mednarodnih 

davčnih standardov o preglednosti in 

izmenjavi informacij;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. ugotavlja, da Komisija ni 

upoštevala zahteve Parlamenta, naj pripravi 

oceno in ustrezne predloge za „vozovnico 

Interrail za Evropo ob 18. rojstnem dnevu“; 

poudarja, da bi lahko taki predlogi 

povečali evropsko zavest in identiteto; 

poudarja pa, da je treba morebitne nove 

projekte financirati iz novih finančnih 

virov, ne na račun obstoječih programov, 

in da morajo biti čim bolj socialno 

vključujoči; ponovno poziva Komisijo, naj 

pripravi ustrezne predloge v zvezi s tem; 

8. ugotavlja, da Komisija ni 

upoštevala zahteve Parlamenta, naj pripravi 

oceno in ustrezne predloge za „vozovnico 

Interrail za Evropo ob 18. rojstnem dnevu“; 

meni, da tega programa ne bi smeli 

financirati na račun drugih uspešnih 

programov EU in da bi moral biti čim bolj 

socialno vključujoč; namerava pozvati k 

ciljnemu financiranju programa v okviru 

proračuna za leto 2018 in oceni njegovega 

delovanja ter dodane vrednosti za mlajšo 

generacijo; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. pozdravlja predlog spremembe 

proračuna (PSP) št. 4 za leto 2017, po 

katerem naj bi 1 196 797 579 EUR iz 

Solidarnostnega sklada Evropske unije 

(SSEU) namenili za pomoč Italiji zaradi 

več potresov med avgustom 2016 in 

januarjem 2017 v regijah Abruci, Lacij, 

Marche in Umbrija; prosi za takojšnje 

sprejetje predloga spremembe proračuna; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da je treba programe za 

obdobje 2014–2020 začeti izvajati s polno 

paro, in je prepričan, da se je treba v 

prihodnje izogibati neobičajnemu 

kopičenju neporavnanih računov; v zvezi s 

tem poziva Komisijo in države članice, naj 

nemudoma rešijo odprta vprašanja v zvezi 

z zamudami pri imenovanju nacionalnih 

organov upravljanja in organov za 

potrjevanje, prav tako pa naj odpravijo tudi 

druge zastoje pri vlaganju plačilnih 

zahtevkov; iskreno upa, da so nacionalni 

organi in Komisija v proračunu za 

leto 2018 izboljšali oceno potreb po 

plačilih in da bo mogoče v celoti izvršiti 

predlagano stopnjo sredstev za plačila; 

priznava, da so dolgotrajna pogajanja o 

pravni podlagi med institucijami EU eden 

od številnih vzrokov za trenutno nizko 

stopnjo izvrševanja; 

26. poudarja, da je treba programe za 

obdobje 2014–2020 začeti izvajati s polno 

paro, in je prepričan, da se je treba v 

prihodnje izogibati neobičajnemu 

kopičenju neporavnanih računov; v zvezi s 

tem poziva Komisijo in države članice, naj 

nemudoma rešijo odprta vprašanja v zvezi 

z zamudami pri imenovanju nacionalnih 

organov upravljanja in organov za 

potrjevanje, prav tako pa naj odpravijo tudi 

druge zastoje pri vlaganju plačilnih 

zahtevkov; iskreno upa, da so nacionalni 

organi in Komisija v proračunu za 

leto 2018 izboljšali oceno potreb po 

plačilih in da bo mogoče v celoti izvršiti 

predlagano stopnjo sredstev za plačila; 

priznava, da so dolgotrajna pogajanja o 

pravni podlagi med institucijami EU eden 

od številnih vzrokov za trenutno nizko 

stopnjo izvrševanja; poudarja, kako 

pomembno je preučiti možnost, da bi 

trajnostno obnovo in vse protipotresne 

naložbe, vključno s tistimi, ki se 

sofinancirajo iz evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov ter spadajo v 

tematski cilj 5 („spodbujanje prilagajanja 

podnebnim spremembam ter 

preprečevanja in obvladovanja tveganj“), 

izključili iz izračuna nacionalnih 

primanjkljajev v okviru Pakta za 

stabilnost in rast; 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  35a. obžaluje, da doslej še ni 

učinkovitega sistema za prerazporejanje, 

to pa nekaterim državam članicam, 

predvsem Italiji in Grčiji, povzroča 

nesorazmerno breme; spominja, da je leta 

2016 v EU prispelo 361.678 beguncev in 

migrantov, od tega 181.405 v Italijo in 

173.447 v Grčijo, Italija pa je že sprejela 

85 % beguncev in migrantov, ki so v letu 

2017 doslej prispeli v EU; obžaluje, da je 

Italija doslej iz Sklada za azil, migracije in 

vključevanje prejela zgolj 147,6 milijona 

EUR, tj. zgolj 3 % vseh odhodkov te 

države za obvladovanje migracijske krize; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 48 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

48. ugotavlja, da so se odhodki v 

razdelku 5 v primerjavi s proračunom za 

leto 2017 povečali za 3,1 % na 

9.682,4 milijona EUR 

(+287,9 milijona EUR); ugotavlja, da gre 

več kot tretjino nominalnega povečanja 

pripisati dodatnim sredstvom za pokojnine 

(+108,5 milijona EUR); je seznanjen, da so 

dodatna sredstva predvsem posledica 

pričakovanega povečanja števila 

upokojencev (+4,2 %); ugotavlja, da se bo 

njihovo število v prihodnjih letih 

predvidoma še povečevalo; je seznanjen s 

strogim pristopom k upravnim odhodkom 

in nominalno zamrznitvijo vseh odhodkov, 

ki niso povezani s plačami;  

48. ugotavlja, da so se odhodki v 

razdelku 5 v primerjavi s proračunom za 

leto 2017 povečali za 3,1 % na 

9.682,4 milijona EUR 

(+287,9 milijona EUR); ugotavlja, da gre 

več kot tretjino nominalnega povečanja 

pripisati dodatnim sredstvom za pokojnine 

(+108,5 milijona EUR); je seznanjen, da so 

dodatna sredstva predvsem posledica 

pričakovanega povečanja števila 

upokojencev (+4,2 %); ugotavlja, da se bo 

njihovo število v prihodnjih letih 

predvidoma še povečevalo; meni, da je 

potrebna revizija pokojninskega sistema 

za poslance Evropskega parlamenta, da bi 

njihove pokojninske pravice uskladili s 

sistemom socialne varnosti, ki velja za 

običajne državljane v posameznih državah 

članicah; je seznanjen s strogim pristopom 

k upravnim odhodkom in nominalno 

zamrznitvijo vseh odhodkov, ki niso 

povezani s plačami;  

Or. en 

 

 


