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2.7.2018 A8-0247/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. opozarja, da bodo pogajanja o 

proračunu EU za leto 2019, zadnjem v 

sedanjem parlamentarnem obdobju, 

potekala sočasno s pogajanji o naslednjem 

večletnem finančnem okviru in reformi 

virov lastnih sredstev EU; opozarja tudi, 

da se je Združeno kraljestvo zavezalo, da 

bo prispevalo k in sodelovalo pri izvajanju 

proračunov Unije za leti 2019 in 2020, 

kakor da bi po marcu 2019 ostalo v Uniji; 

2. opozarja, da bodo pogajanja o 

proračunu EU za leto 2019, zadnjem v 

sedanjem parlamentarnem obdobju, 

potekala sočasno s pogajanji o naslednjem 

večletnem finančnem okviru; opozarja tudi, 

da se je Združeno kraljestvo zavezalo, da 

bo prispevalo k in sodelovalo pri izvajanju 

proračunov Unije za leti 2019 in 2020, 

kakor da bi po marcu 2019 ostalo v Uniji; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. želi pohvaliti vlogo Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI) pri 

zmanjševanju naložbene vrzeli v EU; v 

okviru optimalnega regionalnega in 

sektorskega ravnotežja poziva k okrepitvi 

socialne razsežnosti uporabe sklada EFSI, 

vključno z inovacijami na področju 

zdravstva in medicine, socialne 

infrastrukture, varstva okolja, 

trajnostnega prometa, energije iz 

obnovljivih virov in infrastrukture za 

shranjevanje energije; ponavlja svoje 

dolgoletno stališče, da je treba vse nove 

pobude v sklopu večletnega finančnega 

okvira financirati s svežimi sredstvi in ne 

v škodo obstoječih programov; ponavlja 

tudi, da je zavezan okrepitvi programa 

Obzorje 2020 in Instrumenta za 

povezovanje Evrope, da bi čim bolje 

nadomestili sredstva, ki so bila v 

proračunu 2019 za ta programa 

zmanjšana zaradi financiranja 

podaljšanja sklada EFSI; 

6. obžaluje vlogo Evropskega sklada 

za strateške naložbe (EFSI), ki mu ni 

uspelo zmanjšati naložbene vrzeli v EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. je seznanjen s predanostjo 

obnovljenemu obrambnemu programu 

EU, zlasti s sporazumom o evropskem 

programu za razvoj obrambne industrije, 

pri katerem gre za prvo fazo Evropskega 

obrambnega sklada; meni, da se bo s to 

skupno predanostjo prispevalo k 

uresničevanju ekonomije obsega in 

boljšemu usklajevanju med državami 

članicami in podjetji, s tem pa bo EU 

lahko ohranila svojo strateško 

samostojnost in dejansko prevzela vlogo 

svetovne akterke; 

črtano 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, André Elissen 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. pozdravlja povečanje podpore za 

regionalne ukrepe na Zahodnem 

Balkanu; vseeno meni, da bi bilo treba še 

okrepiti podporo za politične reforme; 

obžaluje, da se je povečala podpora za 

politične reforme v Turčiji (IPA II), in 

dvomi, da je povečanje usklajeno z 

odločitvijo proračunskega organa o tem, 

da se v sedanjem proračunskem letu 

zmanjšajo sredstva v tej vrstici; ponovno 

poziva, naj se sredstva, ki so v sklopu IPA 

II namenjena turškim oblastem, 

pogojujejo z izboljšavami na področju 

človekovih pravic, demokracije in pravne 

države; poziva, naj se sredstva v tej vrstici 

– če na teh področjih ne bo dosežen 

napredek, pri čemer se zaveda, da je 

manevrski prostor omejen – pretežno 

preusmerijo v roke akterjev civilne 

družbe, da bi bilo mogoče izvesti ukrepe v 

podporo ciljem na področju pravne 

države, demokracije, človekovih pravic in 

svobode medijev; podpira splošni trend 

zmanjševanja števila političnih reform v 

okviru sredstev za Turčijo; 

52. poudarja, da se instrument za 

predpristopno pomoč ne bi smel 

uporabljati za pomoč Turčiji, državi, ki ne 

spoštuje vrste osnovnih načel svobode in 

demokracije; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, André Elissen 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. ugotavlja, da so se odhodki za 

razdelek 5 v primerjavi s proračunom 2018 

povečali za 3,0 % in zdaj v sredstvih za 

prevzem obveznosti znašajo 9.956,9 

milijona EUR (+291,4 milijona EUR); 

ugotavlja, da gre povečanje podobno kot v 

prejšnjem proračunskem postopku pripisati 

predvsem razvoju pokojnin 

(+116,7 milijona EUR), ki predstavljajo 

20,2 % odhodkov v razdelku 5; ugotavlja, 

da ostaja delež odhodkov za upravo v 

predlogu proračuna nespremenjen in 

znaša 6,0 % sredstev za prevzem 

obveznosti; 

56. obžaluje, da so se odhodki za 

razdelek 5 v primerjavi s proračunom za 

leto 2018 povečali za 3,0 % in zdaj v 

sredstvih za prevzem obveznosti znašajo 

9.956,9 milijona EUR (+291,4 milijona 

EUR); obžaluje, da gre povečanje podobno 

kot v prejšnjem proračunskem postopku 

pripisati predvsem razvoju pokojnin 

(+116,7 milijona EUR), ki predstavljajo 

20,2 % odhodkov v razdelku 5; ugotavlja, 

da se bo število upokojencev v prihodnosti 

predvidoma povečalo in zato prosi, naj se 

v celoti preučijo privilegiji in koristi 

pokojnin ter sistema nadomestil EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 57 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

57. je seznanjen s prizadevanji 

Komisije, da bi v lastnem proračunu 

izkoristila vse možnosti za ustvarjanje 

prihrankov in racionalizacijo odhodkov, 

ki niso povezani s plačami; ugotavlja, da 

so se odhodki Komisije (+2,0 %) povečali 

predvsem zaradi samodejne prilagoditve 

odhodkov za plače in pogodbenih 

obveznosti; je prav tako seznanjen, da je 

Komisija za uresničevanje novih 

prednostnih nalog opravila notranjo 

premestitev osebja; 

57. obžaluje, da so se odhodki 

Komisije (+2,0 %) povečali predvsem 

zaradi samodejne prilagoditve odhodkov za 

plače in pogodbenih obveznosti, zato 

poziva, naj se ta pravila spremenijo; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Predlog spremembe  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

60. ugotavlja, da so se sredstva za 

decentralizirane agencije v predlogu 

proračuna 2019 skupaj povečala za +10,8 

% (brez upoštevanja namenskih 

prihodkov), število delovnih mest pa za 

259; pozdravlja, da se lastni proračun 

večine agencij povečuje, medtem ko se 

prispevki EU zmanjšujejo; v zvezi s tem 

ugotavlja, da Parlament trenutno 

preučuje, ali je mogoče še povečati 

financiranje decentraliziranih agencij s 

pristojbinami; z zadovoljstvom ugotavlja, 

da je bilo agencijam z novimi nalogami 

(ESMA, EU-LISA in FRONTEX) 

odobreno precejšnje povečanje finančnih 

in kadrovskih virov; poziva, naj se 

zagotovi dodatna finančna podpora 

agencijam, ki se ukvarjajo z migracijami 

in varnostnimi izzivi; meni, da bi bilo 

treba Europol in Eurojust dodatno 

okrepiti ter da bi moral biti Evropski 

azilni podporni urad (EASO) deležen 

ustreznega financiranja za preoblikovanje 

v Agencijo Evropske unije za azil; 

60. obžaluje, da so se sredstva za 

decentralizirane agencije v predlogu 

proračuna 2019 skupaj povečala za 

+10,8 % (brez namenskih prihodkov), 

število delovnih mest pa za 259, in poziva, 

naj se ponovno v celoti preuči vloga 

agencij EU ter postavi vprašanje, ali ne bi 

bilo bolje, če bi njihove naloge in cilje 

prevzeli obstoječi generalni direktorati 

Komisije ali države članice, s čimer bi 

preprečili podvajanje vlog in stroškov ter 

povečali preglednost; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Predlog spremembe  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. pozdravlja ustanovitev dveh novih 

organov EU, ki se obravnavata kot 

decentralizirani agenciji, namreč 

Evropskega javnega tožilstva in 

Evropskega organa za delo; ugotavlja, da 

so sredstva za Evropski organ za delo 

uvrščena v rezervo, dokler ne bo končan 

zakonodajni postopek; ugotavlja, da je 

sedež Evropskega javnega tožilstva v 

Luxembourgu, in poziva, naj se vejama 

proračunskega organa posredujejo vse 

informacije o nepremičninski politiki v 

skladu s finančno uredbo; meni, da je 

treba nove agencije ustanavljati z 

dodelitvijo novih sredstev in novih 

delovnih mest, pri tem pa se izogibati 

vsem vrstam prerazporejanja, dokler ne 

bo povsem jasno, da se bodo nekatere 

dejavnosti v celoti prenesle s Komisije ali 

drugih obstoječih organov, kot je 

Eurojust, na nove agencije; ugotavlja, da 

ima Eurojust še vedno pristojnost, da v 

tesnem sodelovanju z Evropskim javnim 

tožilstvom obravnava zadeve v zvezi z 

zaščito finančnih interesov EU, hkrati pa 

se mora posvečati tudi zagotavljanju 

operativne podpore državam članicam pri 

boju proti organiziranemu kriminalu, 

terorizmu, kibernetski kriminaliteti in 

tihotapljenju migrantov; spominja na 

določbe, navedene v skupnem pristopu za 

črtano 
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agencije; 

Or. en 

 

 


