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18.10.2018 A8-0313/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da je Parlament 

proračun za leto 2019 obravnaval povsem 

v skladu s političnimi prednostnimi 

nalogami, ki so bile z veliko večino 

sprejete v omenjenih resolucijah z dne 

15. marca 2018 o splošnih smernicah in z 

dne 5. julija 2018 o mandatu za trialog; 
poudarja, da so trajnostna rast, inovacije, 

konkurenčnost, varnost, obravnavanje 

temeljnih vzrokov za begunske in 

migracijske tokove, obvladovanje 

begunskih in migracijskih tokov, boj proti 

podnebnim spremembam, prehod na 

trajnostne energetske vire ter posebna 

pozornost, namenjena mladim, v samem 

središču teh prednostnih nalog; 

1. poudarja, da bi morali biti 

trajnostna rast, inovacije, konkurenčnost, 

varnost, obravnavanje temeljnih vzrokov 

za begunske in migracijske tokove, 

obvladovanje begunskih in migracijskih 

tokov, boj proti podnebnim spremembam, 

prehod na trajnostne energetske vire, 

posebna pozornost, namenjena mladim, ter 

boj proti revščini v samem središču teh 

prednostnih nalog v okviru proračuna EU; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva k dejanskemu pregledu 

porabe, da bi privarčevali čim več pri 

projektih, ki doslej niso izkazali dejanske 

dodane vrednosti; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. opozarja, da se je treba odločno 

boriti zoper revščino, in poudarja, kako 

pomembno je ESS zagotoviti dovolj 

sredstev, da bi državam članicam 

omogočili uvedbo programov 

minimalnega dohodka ter učinkovite 

ukrepe zoper revščino; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 
 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. opozarja, da je treba zagotoviti 

solidarnost in pravično delitev 

odgovornosti med vsemi državami 

članicami, zlasti v okviru revizije 

dublinske uredbe; resnično obžaluje, da 

še ni učinkovitega sistema za 

prerazporejanje beguncev, saj to 

nekaterim državam članicam povzroča 

nesorazmerno breme; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 
 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 a (novo) 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe  

 24a. poudarja, da je treba odločno 

ukrepati zoper revščino v vseh državah 

članicah; je v ta namen okrepil ESS, da bi 

državam članicam omogočili uvedbo 

programov minimalnega dohodka; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 

 
Predlog resolucije Predlog spremembe  

61. meni, da zmanjšanja sredstev, ki 

jih predlaga Svet, niso upravičena in ne 

odražajo dejanskih potreb; zato obnavlja 

zneske iz predloga proračuna za leto 2019 

za vse upravne odhodke Komisije, tudi za 

odhodke za upravno podporo in podporo 

raziskovalnim dejavnostim v razdelkih 1 

do 4; 

61. pozdravlja ponavljajočo se prakso 

Sveta, ki zmanjšuje sredstva v razdelku 5, 

in poudarja, da bi bilo treba čim bolj 

zmanjšati vse upravne odhodke, povezane 

z institucijami Unije, da bi ustvarili 

prihranke in preprečili tratenje denarja 

davkoplačevalcev; poziva, naj se začnejo 

institucije ponovno pogajati o najemnih 

pogodbah, da bi znižali najemnine; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

 

Predlog resolucije 

Odstavek 61 a (novo) 

 
Predlog resolucije  Predlog spremembe  

 61a. meni, da bi bilo mogoče ustvariti 

prihranke pri prehodnem nadomestilu 

komisarjev, s čimer bi državljanom Unije 

poslali sporočilo o solidarnosti, sredstva 

pa preusmerili v pobude in programe, ki 

koristijo davkoplačevalcem; 

Or. en 

 

 


