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2.7.2018 A8-0247/3 

Predlog spremembe  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. je seznanjen s predhodno oceno 

Komisije o nadaljevanju pripravljalnega 

ukrepa Jamstvo za otroke; poudarja 

navedbo iz ocene o morebitnem obsežnem 

izvajanju v okviru Evropskega socialnega 

sklada (ESS); predlaga, da se izkoristi 

možnost tretje izvedbene faze za pripravo 

na to obsežnejše izvajanje v okviru ESS+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Predlog spremembe  4 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. je še vedno prepričan, da izzivi, s 

katerimi se EU sooča na področju 

zunanjega delovanja, zahtevajo trajno 

financiranje, ki presega sedanjo velikost 

razdelka 4; vztraja, da bi bilo treba nove 

pobude financirati z novimi sredstvi in da 

bi bilo treba v celoti izkoristiti vse 

možnosti prilagodljivosti; nasprotuje pa 

predlaganemu financiranju podaljšanja 

instrumenta za begunce v Turčiji, saj bi se 

tako občutno omejile možnosti financiranja 

drugih prednostnih področij v razdelku 4 

ter bistvena vloga proračuna EU pri 

zagotavljanju pomoči ljudem, ki jo 

potrebujejo, in spodbujanju temeljnih 

vrednot; 

50. je še vedno prepričan, da izzivi, s 

katerimi se EU sooča na področju 

zunanjega delovanja, zahtevajo trajno 

financiranje, ki presega sedanjo velikost 

razdelka 4; vztraja, da bi bilo treba nove 

pobude financirati z novimi sredstvi in da 

bi bilo treba v celoti izkoristiti vse 

možnosti prilagodljivosti; nasprotuje pa 

predlaganemu financiranju podaljšanja 

instrumenta za begunce v Turčiji in 

povezanemu sporazumu, ki ga je Svet 

dosegel 29. junija 2018, saj bi se tako 

občutno omejile možnosti financiranja 

drugih prednostnih področij v razdelku 4 

ter bistvena vloga proračuna EU pri 

zagotavljanju pomoči ljudem, ki jo 

potrebujejo, in spodbujanju temeljnih 

vrednot; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Predlog spremembe  5 

Daniele Viotti 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. obžaluje predlog Komisije o 

financiranju drugega obroka za instrument 

za begunce v Turčiji; podpira nadaljnje 

izvajanje instrumenta za begunce v Turčiji, 

a hkrati vztraja, da bi bilo treba – kot 

je 14. marca 2018 predlagala tudi Komisija 

– iz proračuna EU k financiranju tega 

instrumenta prispevati največ 1 milijardo 

EUR, države članice pa z dvostranskimi 

prispevki 2 milijardi EUR, s čimer bi prek 

posebnih instrumentov v sklopu večletnega 

finančnega okvira ohranili zadostno 

rezervo za nepredvidene dogodke v zadnjih 

dveh letih sedanjega večletnega finančnega 

okvira ter za financiranje drugih 

prednostnih nalog; prav tako vztraja, da gre 

pri instrumentu za begunce v Turčiji za 

novo pobudo v tem večletnem finančnem 

okviru, zato bi jo bilo treba financirati s 

svežimi sredstvi; obžaluje, da kljub jasni 

zahtevi Parlamenta, da bi bil v celoti 

vključen v postopek odločanja v zvezi s 

podaljšanjem instrumenta za begunce v 

Turčiji, med drugim zato, da bi se izognili 

ponavljanju postopka v zvezi z njegovo 

vzpostavitvijo, doslej še niso potekala 

pogajanja med Parlamentom in Svetom o 

financiranju drugega obroka za ta 

instrument; obvešča države članice, da ima 

Parlament vso pravico, da prevzame svojo 

vlogo kot veja proračunskega organa 

16. obžaluje predlog Komisije o 

financiranju drugega obroka za instrument 

za begunce v Turčiji in poznejši sporazum, 

ki je bil dosežen med državami članicami 

in Svetom 29. junija 2018; podpira 

nadaljnje izvajanje instrumenta za begunce 

v Turčiji, a hkrati vztraja, da bi bilo treba – 

kot je 14. marca 2018 predlagala tudi 

Komisija – iz proračuna EU k financiranju 

tega instrumenta prispevati največ 1 

milijardo EUR, države članice pa z 

dvostranskimi prispevki 2 milijardi EUR, s 

čimer bi prek posebnih instrumentov v 

sklopu večletnega finančnega okvira 

ohranili zadostno rezervo za nepredvidene 

dogodke v zadnjih dveh letih sedanjega 

večletnega finančnega okvira ter za 

financiranje drugih prednostnih nalog; prav 

tako vztraja, da gre pri instrumentu za 

begunce v Turčiji za novo pobudo v tem 

večletnem finančnem okviru, zato bi jo bilo 

treba financirati s svežimi sredstvi; 

obžaluje, da kljub jasni zahtevi Parlamenta, 

da bi bil v celoti vključen v postopek 

odločanja v zvezi s podaljšanjem 

instrumenta za begunce v Turčiji, med 

drugim zato, da bi se izognili ponavljanju 

postopka v zvezi z njegovo vzpostavitvijo, 

doslej še niso potekala pogajanja med 

Parlamentom in Svetom o financiranju 

drugega obroka za ta instrument; obvešča 
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Unije, in da namerava to tudi storiti, kot je 

že večkrat napovedal; obžaluje, da Svet 

kljub humanitarni krizi še ni sprejel 

skupnega stališča o financiranju 

instrumenta za begunce v Turčiji; 

države članice, da ima Parlament vso 

pravico, da prevzame svojo vlogo kot veja 

proračunskega organa Unije, in da 

namerava to tudi storiti, kot je že večkrat 

napovedal; 

Or. en 

 

 


