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2.7.2018 A8-0247/14 

Predlog spremembe  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja predlog Komisije in 

meni, da v širšem smislu ustreza 

prednostnim nalogam Parlamenta; 

namerava še naprej krepiti ključne 

programe in zagotavljati ustrezno raven 

financiranja v skladu s prednostnimi 

nalogami; ugotavlja, da so se sredstva za 

prevzem obveznosti povečala, odstotek 

BND pa se je v primerjavi z letom 2018 

znižal tako za sredstva za prevzem 

obveznosti (1 % v primerjavi z 1,02 %) kot 

za plačila (0,9 % v primerjavi z 0,92 %); 

3. je seznanjen s predlogom 

Komisije; namerava zagovarjati ključne 

programe in zagotavljati ustrezno raven 

financiranja v skladu s prednostnimi 

nalogami, s čimer bi se prihranilo pri 

projektih, ki doslej niso pokazali resnične 

dodane vrednosti; ugotavlja, da so se 

sredstva za prevzem obveznosti povečala, 

odstotek BND pa se je v primerjavi z letom 

2018 znižal tako za sredstva za prevzem 

obveznosti (1 % v primerjavi z 1,02 %) kot 

za plačila (0,9 % v primerjavi z 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Predlog spremembe  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. pozdravlja predlagano povečanje 

sredstev za program Obzorje 2020, 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE), 

Erasmus+ ter programe, ki prispevajo k 

povečevanju varnosti državljanov EU; 

hkrati pa poudarja, da je treba še okrepiti 

podporo za mala in srednja podjetja, ki so 

osrednjega pomena pri omogočanju 

gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih 

mest, poleg tega pa je treba nameniti 

ustrezna sredstva za digitalizacijo 

industrije EU ter spodbujanje digitalnih 

znanj in spretnosti ter digitalnega 

podjetništva, pa tudi za programe, ki 

podpirajo mlade, zlasti pa ErasmusPro; 

opozarja, da je prepričan, da je treba 

proračun programa Erasmus+ za leto 2019 

vsaj podvojiti; 

4. pozdravlja predlagano povečanje 

sredstev za program Obzorje 2020, 

Instrument za povezovanje Evrope (IPE), 

Erasmus+ ter programe, ki prispevajo k 

povečevanju varnosti državljanov EU; 

poudarja, da mora biti financiranje 

Instrumenta za povezovanje Evrope 

usmerjeno v cilje, ki državam članicam 

zagotavljajo dejansko gospodarsko, 

okoljsko in socialno dodano vrednost, in 

se ne bi smelo uporabljati za financiranje 

projektov, zaznamovanih s spornim 

izvajanjem; hkrati pa poudarja, da je treba 

še okrepiti podporo za mala in srednja 

podjetja, ki so osrednjega pomena pri 

omogočanju gospodarske rasti in 

ustvarjanja delovnih mest, poleg tega pa je 

treba nameniti ustrezna sredstva za 

digitalizacijo industrije EU ter spodbujanje 

digitalnih znanj in spretnosti ter digitalnega 

podjetništva, pa tudi za programe, ki 

podpirajo mlade, zlasti pa ErasmusPro; 

opozarja, da je prepričan, da je treba 

proračun programa Erasmus+ za leto 2019 

vsaj podvojiti; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Predlog spremembe  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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. je seznanjen z vlogo Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI) pri 

zmanjševanju naložbene vrzeli v EU; 

obžaluje dejstvo, da se je iz sklada EFSI 

financirala tudi infrastruktura z velikim 

okoljskim vplivom in dvomljivo 

dodatnostjo; 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 njeno 

shranjevanje; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Predlog spremembe  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  10a. poziva Komisijo, naj nujno 

razmisli o tem, da bi se sofinanciranje 

projektov v tako imenovanih manj razvitih 

regijah, ki prejemajo sredstva iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov, 

izključilo iz izračuna primanjkljaja v 

okviru evropskega semestra;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Predlog spremembe  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  28a. poudarja, kako pomembno je 

izključiti trajnostno obnovo, vse 

protipotresne naložbe in vse ukrepe proti 

hidrogeološki nestabilnosti, vključno s 

tistimi, ki se sofinancirajo iz evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov ter 

sodijo v tematski cilj 5 (preprečevanje 

podnebnih sprememb in spodbujanje 

prilagajanja tem spremembam, 

preprečevanje in obvladovanje tveganj), iz 

izračuna državnih primanjkljajev v okviru 

pakta za stabilnost in rast; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Predlog spremembe  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  30a. poudarja, da je treba nameniti 

ustrezno pozornost trajnostni mestni 

mobilnosti v okviru evropskih strukturnih 

in investicijskih skladov ter Evropskega 

sklada za regionalni razvoj (ESRR), 

okrepiti sinergije med viri financiranja in 

programi, zlasti z namenom dokončanja 

infrastrukture za polnjenje električnih 

vozil (EV) in spodbujanja posodobitve 

strojne opreme; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Predlog spremembe  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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, povezani z upravo, 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; meni, da bi bilo treba revidirati 

Sklep 2005/684/ES o statutu poslancev 

Evropskega parlamenta ter tako 

spremeniti člen 14 in pokojninske pravice 

poslancev uskladiti s sistemi socialne 

varnosti, ki veljajo za navadne državljane 

posameznih držav članic, tako glede 

izračuna zneska pokojnine in 

upokojitvene starosti kot zahtev v zvezi s 

prispevki, na podlagi katerih so 

upravičeni do pokojnine; poziva k 

ponovnemu izračunu pokojnin, ki so bile 

iz proračuna EU izplačane nekdanjim 

poslancem, ki so pravico do pokojnine 

pridobili pred in po začetku veljavnosti 

sedanjega statuta; ugotavlja, da ostaja 

delež odhodkov za upravo v predlogu 

proračuna nespremenjen in znaša 6,0 % 

sredstev za prevzem obveznosti; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Predlog spremembe  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

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. spodbuja Komisijo, naj si čim bolj 

prizadeva, da bi v lastnem proračunu 

izkoristila vse možnosti za ustvarjanje 

prihrankov in racionalizacijo upravnih 

odhodkov; 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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Predlog spremembe  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  60a. poziva, naj se opravi izčrpna 

analiza, da bi ugotovili, kje je mogoče 

ustvariti prihranke in izboljšati 

učinkovitost z upravnim sodelovanjem, ter 

ocenili, ali bi bile mogoče združitve 

agencij s podobnimi nalogami; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Predlog spremembe  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Proračun 2019 – mandat za trialog 

2018/2024(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 60 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  60b. poudarja, da bi morali biti stroški 

selitve Evropske agencije za zdravila 

(EMA) in Evropskega bančnega organa 

(EBA) pregledni in da v nobenem primeru 

ne bi smeli pristati na povečanje 

prispevkov EU zaradi že druge selitve 

agencije EMA, in sicer na začasno in nato 

na končno lokacijo; 

Or. en 

 

 


