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21.10.2015 A8-0298/48 

Predlog spremembe  48 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 28a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 28a. vztraja, da je potrebna dodatna 

podpora za majhne kmetije, saj te 

ohranjajo številna delovna mesta 

neposredno na podeželskih območjih in so 

potrebne za vzdrževanje ozemelj, na 

katerih se nahajajo, in skrb zanje; vztraja, 

naj se prednost nameni spodbujanju in 

oglaševanju lokalnih trgov in dejavnosti, 

ki ozaveščajo o njihovem prispevku k 

lokalnim gospodarstvom; poziva Komisijo 

in države članice, naj dajo prednost 

javnim politikam, ki postopoma 

odpravljajo vzroke za nestanovitnost cen 

kmetijskih proizvodov, ki je pogostejša in 

neugodno vpliva na prihodke kmetov; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Predlog spremembe  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Miloslav 

Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 31a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 31a. zavrača vsakršno financiranje 

militaristične in neoliberalne EU iz 

proračuna Unije; zagovarja potrebo po 

nadomestnem programu, ki bi podpiral 

trajnostni razvoj, okrepljeno, okolju 

prijazno notranje povpraševanje, 

temelječe na rastočih plačah, polno 

zaposlenost s pravicami, socialno pomoč, 

izkoreninjenje revščine in socialne 

izključenosti ter boljšo socialno in 

ekonomsko kohezijo;  

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/50 

Predlog spremembe  50 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 42a. meni, da je proračun Unije lahko 

ključnega pomena za pomoč ljudem v 

stiski, in vztraja, da je potrebna 

proračunska preusmeritev od porabe za 

vojsko in varnost k civilni in razvojno 

usmerjeni zunanji politiki, da se zmanjša 

dolgoročna poraba za vojsko; ponovno 

izraža svoje stališče, da je treba sredstva iz 

tega razdelka nameniti za miroljubno in 

civilno zunanjo politiko, s katero se 

zagotavlja izpolnjevanje zavez Unije glede 

izkoreninjenja revščine, trajnostnega 

razvoja, razvojnih ciljev tisočletja, 

nadzora nad oboroževanjem, režima 

pogodbe o neširjenju jedrskega orožja in 

jedrske razorožitve; ugotavlja, da to 

izkazuje visoko raven solidarnosti s 

tretjimi državami, in obenem vztraja, da je 

treba sprejeti celovit in na človekovih 

pravicah utemeljen pristop, ki bo 

povezoval migracije z razvojem in bo 

zagotavljal vključevanje delavcev 

migrantov ter prosilcev za azil in 

beguncev; opozarja, da je treba izvajati 

dodatne ukrepe za spodbujanje 

endogenega razvoja, da se okrepi zdravo 

razmerje, ki je v obojestransko korist, in 
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promovirajo temeljne evropske vrednote; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Predlog spremembe  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. ugotavlja, da sta bila skrbniška sklada 

Evropske unije za odziv na krizo v Siriji in 

za nujno pomoč pri stabilizaciji razmer in 

odpravi temeljnih vzrokov nedovoljenih 

migracij in razseljevanja v Afriki 

ustanovljena zato, ker proračun Unije ne 

ponuja dovolj potrebne prilagodljivosti in 

finančnih sredstev za hitro in celovito 

odzivanje na krizo; poudarja, da je treba pri 

pregledu oziroma reviziji večletnega 

finančnega okvira poiskati bolj celostno 

rešitev, da bo humanitarna in razvojna 

pomoč iz proračuna Unije učinkovitejša in 

bolj razpoložljiva ter da jo bo mogoče 

uspešno združevati s sredstvi Evropskega 

razvojnega sklada in bilateralno pomočjo 

držav članic; poziva, da se dodatna 

proračunska sredstva za programe v 

razdelku 4 uporabijo zlasti za financiranje 

obeh skrbniških skladov, pa tudi takojšnjo 

pomoč prek UNHCR in svetovnega 

programa za hrano; poziva posamezne 

države članice, naj uresničijo obljube in 

brez nadaljnjega odlašanja zagotovijo 

dodatna sredstva, da bodo dopolnile 

prispevek Unije za skrbniška sklada in 

pokrile primanjkljaj pri financiranju 

43. ugotavlja, da sta bila skrbniška sklada 

Evropske unije za odziv na krizo v Siriji in 

za nujno pomoč pri stabilizaciji razmer in 

odpravi temeljnih vzrokov nedovoljenih 

migracij in razseljevanja v Afriki 

ustanovljena zato, ker proračun Unije ne 

ponuja dovolj potrebne prilagodljivosti in 

finančnih sredstev za hitro in celovito 

odzivanje na krizo; poudarja, da je treba pri 

pregledu oziroma reviziji večletnega 

finančnega okvira poiskati bolj celostno 

rešitev, da bo humanitarna in razvojna 

pomoč iz proračuna Unije učinkovitejša in 

bolj razpoložljiva ter da jo bo mogoče 

uspešno združevati s sredstvi Evropskega 

razvojnega sklada in bilateralno pomočjo 

držav članic; poziva, da se dodatna 

proračunska sredstva za programe v 

razdelku 4 uporabijo zlasti za financiranje 

obeh skrbniških skladov, pa tudi takojšnjo 

pomoč prek UNHCR in svetovnega 

programa za hrano; ponovno izraža 

potrebo po sprejetju celovitega in na 

človekovih pravicah utemeljenega 

pristopa, ki bo povezoval migracije z 

razvojem in zagotavljal vključevanje 

delavcev migrantov ter prosilcev za azil in 
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agencij OZN; ugotavlja, da priprava 

projektov, ki bi se lahko financirali iz 

skrbniških skladov, dodatno slabi 

argumente Sveta glede domnevno 

nezadostne sposobnosti črpanja v 

razdelku 4; 

beguncev in ki bo obenem podpiral novo 

politično in proračunsko zavezo državam 

izvora in tranzita; poziva posamezne 

države članice, naj uresničijo obljube in 

brez nadaljnjega odlašanja zagotovijo 

dodatna sredstva, da bodo dopolnile 

prispevek Unije za skrbniška sklada in 

pokrile primanjkljaj pri financiranju 

agencij OZN; ugotavlja, da priprava 

projektov, ki bi se lahko financirali iz 

skrbniških skladov, dodatno slabi 

argumente Sveta glede domnevno 

nezadostne sposobnosti črpanja v 

razdelku 4;  

Or. en 



 

AM\1076784SL.doc  PE570.904v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

21.10.2015 A8-0298/52 

Predlog spremembe  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 58a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 58a. priporoča, da morajo institucije 

Unije, ob spoštovanju najboljših meril 

upravljanja in odgovornosti, zagotavljati, 

da tretje pogodbene strani spoštujejo 

predpise delovnega prava, zlasti temeljno 

pravico delavcev, da se s svojimi 

delodajalci pogajajo in dogovorijo o 

delovnih pogojih in plačah, ter da bi 

morale institucije potemtakem v največji 

možni meri uporabljati letalske 

prevoznike, ki priznavajo sindikate in 

glede delavskih pravic uživajo dober 

ugled; 

Or. en 

 

 


