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3.7.2017 A8-0249/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9.  pozdravlja dejstvo, da predlog 

proračuna za leto 2018 v odgovor na 

pozive Parlamenta za nadaljevanje 

pobude za zaposlovanje mladih vsebuje 

dodatna sredstva za ta program; prav tako 

ugotavlja, da predlog spremembe 

proračuna št. 3/2017 v zvezi s pobudo za 

zaposlovanje mladih zajema sredstva za 

prevzem obveznosti v znesku 

500 milijonov EUR, kakor sta se v 

spravnem postopku o proračunu za leto 

2017 dogovorila Parlament in Svet; je 

prepričan, da predlagani zneski očitno ne 

bodo zadoščali za to, da bi uresničili cilje 

pobude za zaposlovanje mladih, in da bo 

mogoče brezposelnost mladih izkoreniniti 

samo, če bo pobuda za zaposlovanje 

mladih še naprej prispevala k 

prednostnima ciljema Unije, tj. rasti in 

zaposlovanju; vztraja, da se je treba 

učinkovito odzvati na brezposelnost 

mladih po vsej Uniji, in poudarja, da je 

mogoče pobudo za zaposlovanje mladih 

dodatno izboljšati in povečati njeno 

učinkovitost, zlasti zagotoviti, da bo 

prinašala resnično evropsko dodano 

vrednost za politike zaposlovanja mladih v 

državah članicah in da ne bo 

nadomeščala financiranja nekdanjih 

nacionalnih politik; 

9. poudarja, da pobuda za 

zaposlovanje mladih ni bila uspešna pri 

odpravljanju brezposelnosti mladih; meni, 

da bi morale pobude na področjih politike 

zaposlovanja in socialne politike v prvi 

vrsti prihajali iz držav članic, ki bi morale 

v celoti razpolagati z vsemi fiskalnimi in 

monetarnimi orodij, za to pa bi bilo treba 

odpraviti vse omejitve na ravni EU; 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

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. obžaluje, 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 bi 

bilo treba razmisliti o spremembah 

pristopa k upravnim odhodkom, začenši z 

znižanjem najvišjih plač in pokojnin 

osebja EU;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. ugotavlja, da so se sredstva za 

decentralizirane agencije v predlogu 

proračuna za leto 2018 povečala za +3,1 % 

(brez namenskih prihodkov), število 

delovnih mest pa za 146, a poudarja, da je 

opaziti precejšnje razlike med agencijami, 

ki delujejo ustaljeno (-11,2 %), in 

agencijami z novimi nalogami (+10,5 %); 

domneva, da ti zneski ustrezno odražajo 

dejstvo, da je večina agencij po letu 2013 

izpolnila ali celo presegla cilj 5-

odstotnega zmanjšanja števila delovnih 

mest (nekatere ga bodo izpolnile leta 

2018), medtem ko se je število zaposlenih 

povečalo le v agencijah, ki se ukvarjajo z 

migracijami in varnostjo (+183 delovnih 

mest), agencijah za finančni nadzor (+28 

delovnih mest) in nekaterih agencijah, ki 

so jim bile zaupane nove naloge (ERA, 

EASA, GSA) (+18 delovnih mest); 

ponavlja poziv iz poročila o podelitvi 

razrešnice za leto 2015, da je treba 

prihraniti in po potrebi poiskati dodatna 

sredstva, da se zagotovi ustrezno 

delovanje agencij, vključno s stalnim 

sekretariatom mreže agencij EU (zdaj 

skupni urad za podporo);  

51. obžaluje, da so se sredstva za 

decentralizirane agencije v predlogu 

proračuna za leto 2018 povečala za +3,1 % 

(brez namenskih prihodkov), število 

delovnih mest pa za 146; 

Or. en 



 

AM\1130093SL.docx  PE605.585v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 
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Predlog spremembe  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  55a. obsoja premajhno preglednost in 

neučinkovitost nepremičninske politike 

EU; graja vsako pobudo, da bi se več sto 

milijonov evrov davkoplačevalskega 

denarja porabilo za zgradbo Paul-Henri 

Spaak, za katero so evropski državljani 

leta 1993 že plačali milijardo EUR in ki je 

po mnenju predsedstva Evropskega 

parlamenta že „dosegla konec svoje 

življenjske dobe“ (po samo 24 letih); 

zavrača vsako nadaljnje tratenje javnih 

sredstev in poziva, da so izdatki EU v 

celoti pregledni za državljane EU; 

Or. en 

 

 


