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18.10.2018 A8-0313/61 

Predlog spremembe  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. v splošnem podpira ocene Komisije 

glede proračunskih potreb agencij; zato 

meni, da bi nadaljnji rezi, ki jih predlaga 

Svet, ogrozili pravilno delovanje agencij 

in jim onemogočili opravljanje nalog, ki 

so jim bile zaupane; posebej ogorčeno 

ugotavlja, da so bila sredstva za CEPOL 

samovoljno zmanjšana za vsega 10.000 

EUR, in poziva Svet, naj Parlamentu 

natančno obrazloži, zakaj meni, da so 

potrebni in smiselni takšni rezi; 

62. obžaluje, da so se sredstva za 

decentralizirane agencije skupaj povečala, 

zato poziva, naj se ponovno v celoti preuči 

vloga agencij Unije; se sprašuje, 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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18.10.2018 A8-0313/62 

Predlog spremembe  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 72 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

72. ponovno izraža zaskrbljenost, ker 

so, kljub nedavnemu izboljšanju, prenizke 

stopnje izvrševanja plačil v zadnjih treh 

letih dosegle rekordno nizko raven, zlasti 

v podrazdelku 1b; obžaluje, da takšne 

zamude preprečujejo, da bi bili državljani 

pravočasno deležni celotnega potenciala, 

ki ga ponujajo prednostne naloge in 

projekti Unije; opozarja, da je zato v 

predlogu proračuna za leto 2019 razlika 

do zgornje meje za plačila najvišja doslej 

in znaša 19,3 milijarde EUR; povečuje 

odobritve za plačila v vrsticah, v katerih 

so bile spremenjene odobritve za prevzem 

obveznosti; 

72. poziva, naj se odobritve za prevzem 

obveznosti v proračunu Unije ne 

povečajo, dokler se zaostanek pri plačilu 

neporavnanih obveznosti povsem ne 

stabilizira; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Predlog spremembe  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 74 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

74. ugotavlja, da načrt prihodkov in 

odhodkov za leto 2019 znaša 18,53 % 

razdelka V, ta delež pa je nižji kot v 

letu 2018 (18,85 %) in najnižji v več kot 

petnajstih letih; 

74. obžaluje, da načrt prihodkov in 

odhodkov za leto 2019 vključuje 

nezaslišan znesek, kot ga doslej še ni bilo, 

ne da bi se upoštevalo zmanjšanje števila 

članic v naslednjem parlamentarnem 

obdobju; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Predlog spremembe  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

2018/2046(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 95 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

95. obnovi zneske iz predloga 

proračuna za leto 2019 v vseh vrsticah, ki 

jih je Svet zmanjšal; 

95. poudarja, da se je ESZD izkazala 

kot nekoristna in draga, zato poziva, naj 

se v celoti črtajo vse proračunske vrstice 

za to službo; 

Or. en 

 

 


