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28.5.2018 B8-0239/1 

Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je razočaran nad predlagano 

skupno višino naslednjega večletnega 

finančnega okvira, ki naj bi znašal 

1,1 bilijona EUR, kar je 1,08 % BND EU-

27, če odštejemo Evropski razvojni sklad 

(ta trenutno predstavlja 0,03 % BND EU in 

ni del proračuna EU); poudarja, da je ta 

skupni znesek, ki je izražen kot delež 

BND, v resnici nižji kot sedanji večletni 

okvir, čeprav so potrebna dodatna finančna 

sredstva za nove politične prednostne 

naloge in izzive Unije; spominja, da je 

sedanji večletni finančni okvir manjši od 

svojega predhodnika (2007–2013) in se je 

pri financiranju najnujnejših potreb Unije 

izkazal za nezadostnega; 

4. je seznanjen s predlagano skupno 

višino naslednjega večletnega finančnega 

okvira, ki naj bi znašal 1,1 bilijona EUR, 

kar je 1,08 % BND EU-27, če odštejemo 

Evropski razvojni sklad (ta trenutno 

predstavlja 0,03 % BND EU in ni del 

proračuna EU); poudarja, da je ta skupni 

znesek, ki je izražen kot delež BND, v 

resnici nižji kot sedanji večletni okvir, 

čeprav so potrebna dodatna finančna 

sredstva za nove politične prednostne 

naloge in izzive Unije; spominja, da je 

sedanji večletni finančni okvir manjši od 

svojega predhodnika (2007–2013) in se je 

pri financiranju najnujnejših potreb Unije 

izkazal za nezadostnega; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Predlog spremembe  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da ta predlog neposredno 

vodi v zmanjšanje sredstev za skupno 

kmetijsko in kohezijsko politiko, in sicer za 

15 % in 10 %; še posebej nasprotuje 

korenitim rezom, ki bodo negativno 

vplivali na samo naravo in cilje teh politik, 

na primer predlaganemu zmanjšanju 

Kohezijskega sklada (za 45 %) in 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (za več kot 25 %); v povezavi s 

tem izraža tudi pomisleke glede 

predlaganega zmanjšanja Evropskega 

socialnega sklada za 6 %, čeprav je bilo 

področje njegove uporabe razširjeno in 

vključuje tudi pobudo za zaposlovanje 

mladih; 

5. obžaluje, da ta predlog neposredno 

vodi v zmanjšanje sredstev za skupno 

kmetijsko in kohezijsko politiko, in sicer za 

15 % in 10 %; še posebej nasprotuje 

korenitim rezom, ki bodo negativno 

vplivali na samo naravo in cilje teh politik, 

na primer predlaganemu zmanjšanju 

Kohezijskega sklada (za 45 %) in 

Evropskega kmetijskega sklada za razvoj 

podeželja (za več kot 25 %); izraža 

zaskrbljenost zaradi okrepljene povezave 

med strukturnimi reformami in 

kohezijsko politiko ter nasprotuje 

makroekonomskemu pogojevanju, ki bi 

lahko vodilo v začasno ustavitev plačil ali 

obveznosti v okviru operativnih 

programov v državi članici, ki ne upošteva 

priporočil za posamezne države; v 

povezavi s tem izraža tudi pomisleke glede 

predlaganega zmanjšanja Evropskega 

socialnega sklada za 6 %, čeprav je bilo 

področje njegove uporabe razširjeno in 

vključuje tudi pobudo za zaposlovanje 

mladih; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Predlog spremembe  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. potrjuje trdno stališče glede 

potrebne ravni financiranja ključnih politik 

EU v večletnem finančnem okviru 2021–

2027, da bo mogoče uresničiti njihovo 

poslanstvo in cilje; zlasti opozarja na 

poziv, da naj se financiranje skupne 

kmetijske in kohezijske politike v EU-27 v 

realnem smislu ohrani vsaj na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 in da naj 

se ob tem spoštuje splošna struktura teh 

politik, da se trenutni proračun programa 

Erasmus+ potroji, posebno financiranje za 

mala in srednja podjetja ter boj proti 

brezposelnosti mladih podvoji, sedanji 

proračun za raziskave in inovacije pa 

poveča vsaj za 50 %, tako da bo dosegel 

120 milijard EUR, da naj se proračun 

programa Life+ podvoji, naložbe prek 

instrumenta za povezovanje Evrope 

občutno povečajo in da naj se preskrbi 

dodatno financiranje za varnost, migracije 

in zunanje odnose; zato znova poudarja 

svoje stališče, da bi moral večletni finančni 

okvir 2021–2027 znašati 1,3 % BND EU-

27; 

6. potrjuje trdno stališče glede 

potrebne ravni financiranja ključnih politik 

EU v večletnem finančnem okviru 2021–

2027, da bo mogoče uresničiti njihovo 

poslanstvo in cilje; zlasti opozarja na 

poziv, da naj se financiranje skupne 

kmetijske in kohezijske politike v EU-27 v 

realnem smislu ohrani vsaj na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 in da naj 

se ob tem spoštuje splošna struktura teh 

politik, da se trenutni proračun programa 

Erasmus+ potroji, posebno financiranje za 

mala in srednja podjetja ter boj proti 

brezposelnosti mladih podvoji, sedanji 

proračun za raziskave in inovacije pa 

poveča vsaj za 50 %, tako da bo dosegel 

120 milijard EUR, da naj se proračun 

programa Life+ podvoji, naložbe prek 

instrumenta za povezovanje Evrope pa 

občutno povečajo; poudarja pomen 

financiranja projektov, ki prinašajo 

resnično ekonomsko, socialno in okoljsko 

dodano vrednost za države članice, da bi 

tako zagotovili, da se ne bodo uporabljali 

za financiranje spornih ali potratnih 

projektov, ter zagotovitve dodatnega 

financiranja za varnost, migracije in 

zunanje odnose; zato znova poudarja svoje 

stališče, da bi moral večletni finančni okvir 

2021–2027 znašati 1,3 % BND EU-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Predlog spremembe  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. podpira predloge Komisije za 

reformo sistema lastnih sredstev EU, ki so 

zelo pozitivna komponenta prihodkov v 

svežnju večletnega finančnega okvira 

2021–2027; zato pozdravlja predlagano 

uvedbo treh novih virov lastnih sredstev 

EU in poenostavitev obstoječega vira na 

osnovi DDV; poudarja, da so ti predlogi, ki 

se neposredno navdihujejo v delu 

medinstitucionalne skupine na visoki ravni 

za lastna sredstva, vključeni tudi v sveženj, 

ki ga je Parlament predlagal v resoluciji z 

dne 14. marca 2018; z zadovoljstvom 

ugotavlja, da ti novi viri ustrezajo dvema 

strateškima ciljema Unije, in sicer 

pravilnemu delovanju notranjega trga ter 

varstvu okolja in boju proti podnebnim 

spremembam; pričakuje podporo Sveta in 

Komisije, da bo mogoče povečati vlogo 

Parlamenta v postopku sprejemanja virov 

lastnih sredstev; znova poudarja, da bi bilo 

treba odhodkovno in prihodkovno stran 

naslednjega večletnega finančnega okvira 

na prihodnjih pogajanjih obravnavati kot 

enoten sveženj in da s Parlamentom ne bo 

mogoče doseči dogovora o tem okviru, če 

ne bo ustreznega napredka na področju 

lastnih sredstev; 

8. podpira predloge Komisije za 

reformo sistema lastnih sredstev EU, ki so 

zelo pozitivna komponenta prihodkov v 

svežnju večletnega finančnega okvira 

2021–2027; poudarja, kako pomembno je 

zagotoviti, da reforme evropskim 

državljanom ne bodo prinesle še več 

stroškov; zato pozdravlja predlagano 

uvedbo treh novih virov lastnih sredstev 

EU in poenostavitev obstoječega vira na 

osnovi DDV, vendar obžaluje predlog, da 

se 20 % prihodkov sistema za trgovanje z 

emisijami dodeli proračunu EU, saj bi 

morali ti prihodki še naprej biti 

rezervirani izključno za države članice; 

poudarja, da so ti predlogi, ki se 

neposredno navdihujejo v delu 

medinstitucionalne skupine na visoki ravni 

za lastna sredstva, vključeni tudi v sveženj, 

ki ga je Parlament predlagal v resoluciji z 

dne 14. marca 2018; z zadovoljstvom 

ugotavlja, da ti novi viri ustrezajo dvema 

strateškima ciljema Unije, in sicer 

pravilnemu delovanju notranjega trga ter 

varstvu okolja in boju proti podnebnim 

spremembam; pričakuje podporo Sveta in 

Komisije, da bo mogoče povečati vlogo 

Parlamenta v postopku sprejemanja virov 

lastnih sredstev; znova poudarja, da bi bilo 

treba odhodkovno in prihodkovno stran 

naslednjega večletnega finančnega okvira 

na prihodnjih pogajanjih obravnavati kot 
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enoten sveženj in da s Parlamentom ne bo 

mogoče doseči dogovora o tem okviru, če 

ne bo ustreznega napredka na področju 

lastnih sredstev; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Predlog spremembe  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v imenu skupine EFDD 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. je seznanjen s predlogom Komisije 

o uvedbi evropskega naložbenega 

stabilizacijskega mehanizma, ki bo v 

primeru hujših asimetričnih pretresov 

dopolnjeval stabilizacijsko funkcijo 

državnih proračunov; namerava ta 

predlog pozorno preučiti, zlasti njegove 

cilje in obseg; 

13. zavrača predlog Komisije o uvedbi 

evropskega naložbenega stabilizacijskega 

mehanizma, saj bi lahko pomenil, da se bo 

državam članicam naložilo 

makroekonomsko pogojevanje; poudarja, 

da bi se bilo treba o vsaki strukturni 

reformi odločiti s popolnim soglasjem 

držav članic, biti bi morala socialno 

vzdržna, nikakor pa ne bi smela biti 

namenjena amortizaciji plač; 

Or. en 

 

 


