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4.7.2016 A8-0224/21 

Predlog spremembe  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou), Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Barbara 

Spinelli, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava C a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ca. ker rezultat referenduma v 

Združenem kraljestvu kaže na potrebo po 

drugačni Evropi in da jo je treba zgraditi s 

soglasjem ljudi, ki pričakujejo konkretne 

odločitve na socialnem področju, kot so 

zaposlovanje, preglednost in socialna 

varnost, ter zavračajo varčevalne ukrepe; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Predlog spremembe  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), 

Merja Kyllönen, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Barbara Spinelli, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Stelios Kuloglu 

(Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da bi morali pri pregledu 

večletnega finančnega okvira leta 2016 

proučiti več resnih kriz in novih političnih 

pobud, skupaj z njihovimi proračunskimi 

posledicami, ki ob sprejetju večletnega 

finančnega okvira niso bile predvidene; je 

med drugim seznanjen z migracijsko in 

begunsko krizo, zunanjimi izrednimi 

razmerami, notranjimi varnostnimi 

vprašanji, krizo v kmetijstvu, 

financiranjem Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI), plačilno krizo v 

okviru proračuna EU, vztrajno visoko 

stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi, 

pa tudi z revščino in socialno 

izključenostjo; poleg tega poudarja nedavni 

mednarodni sporazum o podnebnih 

spremembah in vse večjemu pritisku na 

razvojno politiko; opaža, da je bila za 

financiranje dodatnih perečih potreb nujna 

neprimerljiva uporaba prožnih 

mehanizmov in posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, saj so se 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

v nekaterih razdelkih izkazale za prestroge; 

meni, da je bil večletni finančni okvir v 

zadnjih dveh letih pravzaprav na robu 

6. meni, da bi morali pri pregledu 

večletnega finančnega okvira leta 2016 

proučiti več resnih kriz in novih političnih 

pobud, skupaj z njihovimi proračunskimi 

posledicami, ki ob sprejetju večletnega 

finančnega okvira niso bile predvidene; je 

med drugim seznanjen z migracijsko in 

begunsko krizo, globoko finančno krizo in 

skrajnimi varčevalnimi politikami, 

zunanjimi izrednimi razmerami, notranjimi 

varnostnimi vprašanji, krizo v kmetijstvu, 

financiranjem Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI), plačilno krizo v 

okviru proračuna EU, vztrajno visoko 

stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi, 

pa tudi z revščino in socialno 

izključenostjo; poleg tega poudarja nedavni 

mednarodni sporazum o podnebnih 

spremembah in vse večjemu pritisku na 

razvojno politiko; opaža, da je bila za 

financiranje dodatnih perečih potreb nujna 

neprimerljiva uporaba prožnih 

mehanizmov in posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, saj so se 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

v nekaterih razdelkih izkazale za prestroge; 

meni, da je bil večletni finančni okvir v 
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svojih zmogljivosti; zadnjih dveh letih pravzaprav na robu 

svojih zmogljivosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Predlog spremembe  23 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Luke Ming Flanagan, Younous Omarjee, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. meni, da bi morali pri pregledu 

večletnega finančnega okvira leta 2016 

proučiti več resnih kriz in novih političnih 

pobud, skupaj z njihovimi proračunskimi 

posledicami, ki ob sprejetju večletnega 

finančnega okvira niso bile predvidene; je 

med drugim seznanjen z migracijsko in 

begunsko krizo, zunanjimi izrednimi 

razmerami, notranjimi varnostnimi 

vprašanji, krizo v kmetijstvu, 

financiranjem Evropskega sklada za 

strateške naložbe (EFSI), plačilno krizo v 

okviru proračuna EU, vztrajno visoko 

stopnjo brezposelnosti, zlasti med mladimi, 

pa tudi z revščino in socialno 

izključenostjo; poleg tega poudarja nedavni 

mednarodni sporazum o podnebnih 

spremembah in vse večjemu pritisku na 

razvojno politiko; opaža, da je bila za 

financiranje dodatnih perečih potreb nujna 

neprimerljiva uporaba prožnih 

mehanizmov in posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, saj so se 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

v nekaterih razdelkih izkazale za prestroge; 

meni, da je bil večletni finančni okvir v 

zadnjih dveh letih pravzaprav na robu 

6. meni, da bi morali pri pregledu 

večletnega finančnega okvira leta 2016 

proučiti več resnih kriz in novih političnih 

pobud, skupaj z njihovimi proračunskimi 

posledicami, ki ob sprejetju večletnega 

finančnega okvira niso bile predvidene; je 

med drugim seznanjen s hudo gospodarsko 

in finančno krizo, vse višjimi ravnmi 

neenakosti v evropskih državah in regijah 

ter med njimi, z migracijsko in begunsko 

krizo, zunanjimi izrednimi razmerami, 

notranjimi varnostnimi vprašanji, krizo v 

kmetijstvu, financiranjem Evropskega 

sklada za strateške naložbe (EFSI), 

plačilno krizo v okviru proračuna EU, 

vztrajno visoko stopnjo brezposelnosti, 

zlasti med mladimi, pa tudi z revščino in 

socialno izključenostjo; poleg tega 

poudarja nedavni mednarodni sporazum o 

podnebnih spremembah in vse večjemu 

pritisku na razvojno politiko; opaža, da je 

bila za financiranje dodatnih perečih potreb 

nujna neprimerljiva uporaba prožnih 

mehanizmov in posebnih instrumentov 

večletnega finančnega okvira, saj so se 

zgornje meje večletnega finančnega okvira 

v nekaterih razdelkih izkazale za prestroge; 
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svojih zmogljivosti; meni, da je bil večletni finančni okvir v 

zadnjih dveh letih pravzaprav na robu 

svojih zmogljivosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Predlog spremembe  24 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja, da mora proračun EU ustrezati 

političnim in strateškim prednostnim 

nalogam EU in zagotavljati ravnotežje med 

dolgoročnimi prednostnimi nalogami in 

novimi izzivi; glede tega poudarja ključno 

vlogo, ki jo mora imeti proračun EU pri 

doseganju dogovorjene strategije EU 2020, 

ki je njena glavna usmeritev in prednostna 

naloga; zato meni, da bi morali pri 

pregledu večletnega finančnega okvira 

izvesti kvalitativno analizo o tem, ali so 

bili uresničeni cilji te strategije in v 

kolikšni meri; vztraja, da bi morali pri tem 

tudi oceniti, ali bodo finančna sredstva, 

namenjena tej strategiji za preostala leta 

sedanjega večletnega finančnega okvira, 

zadostovala za njeno uspešno izvajanje; 

7. poudarja, da mora proračun EU ustrezati 

političnim in strateškim prednostnim 

nalogam EU in zagotavljati ravnotežje med 

dolgoročnimi prednostnimi nalogami in 

novimi izzivi; glede tega poudarja ključno 

vlogo, ki jo mora imeti proračun EU pri 

doseganju dogovorjene strategije EU 2020, 

ki je njena glavna usmeritev in prednostna 

naloga; zato meni, da bi morali pri 

pregledu večletnega finančnega okvira 

izvesti kvalitativno analizo o tem, ali so 

bili uresničeni cilji te strategije in v 

kolikšni meri; vztraja, da bi morali pri tem 

tudi oceniti, ali bodo finančna sredstva, 

namenjena tej strategiji za preostala leta 

sedanjega večletnega finančnega okvira, 

zadostovala in bodo ustrezno dodeljena za 

njeno uspešno izvajanje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Predlog spremembe  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. poudarja, da se znatna, a še vedno 

nezadostna proračunska sredstva 

uporabljajo za odpravljanje temeljnih 

vzrokov begunske in migracijske krize, in 

sicer s krepitvijo posebnih programov EU 

iz razdelka 4; spominja na sprejete ukrepe, 

kot so prerazporeditve v korist ukrepom, 

povezanim z migracijami/begunci, v višini 

170 milijonov EUR v letu 2015, odobritev 

dodatnih 130 milijonov EUR iz razdelka 4 

za dejavnosti, povezane z 

migracijami/begunci, v letu 2016 ter 

prerazporeditev 430 milijonov EUR v 

okviru instrumenta za predpristopno 

pomoč, instrumenta za razvojno 

sodelovanje in evropskega instrumenta 

sosedstva; poleg tega spominja, da je 

Komisija za obravnavo zunanje razsežnosti 

migracijske in begunske krize predložila 

številne dodatne predloge, ki vplivajo na 

proračun EU, kot sta predloga za 

vzpostavitev skrbniških skladov EU 

(skrbniškega sklada Madad in nujnega 

skrbniškega sklada Evropske unije za 

Afriko s pričakovanim začetnim vplivom 

na proračun v višini 570 milijonov EUR 

oziroma 405 milijonov EUR) in 

instrumenta za begunce v Turčiji, za 

katerega naj bi se iz proračuna EU dodelila 

1 milijarda EUR, pri čemer niso 

12. poudarja, da se znatna, a še vedno 

nezadostna proračunska sredstva 

uporabljajo za reševanje begunske in 

migracijske krize, in sicer s krepitvijo 

posebnih programov EU iz razdelka 4; 

spominja na sprejete ukrepe, kot so 

prerazporeditve v korist ukrepom, 

povezanim z migracijami/begunci, v višini 

170 milijonov EUR v letu 2015, odobritev 

dodatnih 130 milijonov EUR iz razdelka 4 

za dejavnosti, povezane z 

migracijami/begunci, v letu 2016 ter 

prerazporeditev 430 milijonov EUR v 

okviru instrumenta za predpristopno 

pomoč, instrumenta za razvojno 

sodelovanje in evropskega instrumenta 

sosedstva; ugotavlja tudi, da je Komisija 

za obravnavo zunanje razsežnosti 

migracijske in begunske krize predložila 

številne dodatne predloge, ki vplivajo na 

proračun EU, kot sta predloga za 

vzpostavitev skrbniških skladov EU 

(skrbniškega sklada Madad in nujnega 

skrbniškega sklada Evropske unije za 

Afriko s pričakovanim začetnim vplivom 

na proračun v višini 570 milijonov EUR 

oziroma 405 milijonov EUR) in 

instrumenta za begunce v Turčiji, za 

katerega naj bi se iz proračuna EU dodelila 

1 milijarda EUR, pri čemer niso 
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upoštevana morebitna dodatna finančna 

sredstva; poudarja, da lahko dodaten pritisk 

na proračun Unije povzročijo novi 

načrtovani ukrepi, ki jih je napovedala 

Komisija, kot je „londonska zaveza“, ali 

dogodki, kot je vrh EU in Turčije, ki je 

potekal 18. marca 2016; poudarja, da bi 

morala dodatna prihodnja proračunska 

sredstva omogočiti tudi vključitev 

najranljivejših migrantov, zlasti žensk, 

otrok in skupine LGBTI; vendar je 

zaskrbljen, da bodo zaradi razsežnosti 

problemov, s katerimi se sooča EU, 

potrebni še nadaljnji ukrepi; 

upoštevana morebitna dodatna finančna 

sredstva; poudarja, da lahko dodaten pritisk 

na proračun Unije povzročijo novi 

načrtovani ukrepi, ki jih je napovedala 

Komisija, kot je „londonska zaveza“, ali 

dogodki, kot je vrh EU in Turčije, ki je 

potekal 18. marca 2016; poudarja, da bi 

morala dodatna prihodnja proračunska 

sredstva omogočiti tudi vključitev 

najranljivejših migrantov, zlasti žensk, 

otrok in skupine LGBTI; vendar je 

zaskrbljen, da bodo zaradi razsežnosti 

problemov, s katerimi se sooča EU, 

potrebni še nadaljnji ukrepi; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Predlog spremembe  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, 

Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ugotavlja, da v času sklenitve 

večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020 ni bilo mogoče predvideti 

razsežnosti migrantske in begunske krize 

ter finančnih posledic ukrepov, s katerimi 

Komisija obravnava to vprašanje; poudarja, 

da je morala EU zaradi pomanjkanja 

zadostnih sredstev vzpostaviti ad hoc 

„spremljevalne“ instrumente, ki se skupno 

financirajo iz proračunov držav članic, 

proračuna EU in Evropskega razvojnega 

sklada, in sicer skrbniški skladi EU 

(skrbniški sklad Madad in nujni skrbniški 

sklad EU za Afriko) ter instrument za 

begunce v Turčiji; spominja, da je zaradi 

neobstoja splošne proračunske strategije za 

obravnavo migrantske in begunske krize 

Parlament pri odločitvi o uporabi 

proračunskih sredstev EU odrinjen na 

obrobje; poudarja, da povečevanje števila 

takšnih instrumentov povzroča težave 

glede odgovornosti in demokratičnega 

nadzora v EU in jih je treba rešiti; poleg 

tega obžaluje, da države članice še zdaleč 

niso prispevale k skrbniškim skladom, kot 

je bilo pričakovano, zaradi česar je ogrožen 

uspeh teh skladov; ponovno poziva države 

članice, naj nemudoma izpolnijo svoje 

13. ugotavlja, da v času sklenitve 

večletnega finančnega okvira za obdobje 

2014–2020 ni bilo mogoče predvideti 

razsežnosti migrantske in begunske krize 

ter finančnih posledic ukrepov, s katerimi 

Komisija obravnava to vprašanje; poudarja, 

da je morala EU zaradi pomanjkanja 

zadostnih sredstev vzpostaviti ad hoc 

„spremljevalne“ instrumente, ki se skupno 

financirajo iz proračunov držav članic, 

proračuna EU in Evropskega razvojnega 

sklada, in sicer skrbniški skladi EU 

(skrbniški sklad Madad in nujni skrbniški 

sklad EU za Afriko) ter instrument za 

begunce v Turčiji; spominja, da je zaradi 

neobstoja splošne proračunske strategije za 

obravnavo migrantske in begunske krize 

Parlament pri odločitvi o uporabi 

proračunskih sredstev EU odrinjen na 

obrobje; poudarja, da povečevanje števila 

takšnih instrumentov povzroča težave 

glede odgovornosti in demokratičnega 

nadzora v EU in jih je treba rešiti; poleg 

tega obžaluje, da države članice še zdaleč 

niso prispevale k skrbniškim skladom, kot 

je bilo pričakovano, zaradi česar je ogrožen 

uspeh teh skladov; ponovno poziva države 

članice, naj nemudoma izpolnijo svoje 
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obveznosti in dolžnosti; obveznosti in dolžnosti; poziva Komisijo in 

Svet, naj uvedeta klavzulo za 

priseljevanje, na osnovi katere bi lahko 

izdatke držav članic za upravljanje 

migracijskih tokov ter sprejemanje in 

vključevanje migrantov in beguncev 

izključili iz izračunov čezmernega 

primanjkljaja; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Predlog spremembe  27 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 

Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da je od začetka svetovne 

gospodarske in finančne krize raven naložb 

v EU nizka in nezadostna; zlasti ugotavlja, 

da so bile leta 2014 skupne naložbe 15 % 

pod ravnjo iz leta 2007, kar pomeni, da so 

bile naložbe manjše za 430 milijard EUR; 

meni, da padajoče naložbe upočasnjujejo 

okrevanje gospodarstva ter neposredno 

vplivajo na rast, delovna mesta in 

konkurenčnost; 

14. opozarja, da je od začetka svetovne 

gospodarske in finančne krize raven naložb 

v EU nizka, neenaka in nezadostna; zlasti 

ugotavlja, da so bile leta 2014 skupne 

naložbe 15 % pod ravnjo iz leta 2007, kar 

pomeni, da so bile naložbe manjše za 430 

milijard EUR in da je upad naložb v 

državah v gospodarski krizi presegel 

25 %; meni, da padajoče in neenake 

naložbe upočasnjujejo okrevanje 

gospodarstva ter neposredno vplivajo na 

rast, delovna mesta, socialno kohezijo in 

konkurenčnost; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Predlog spremembe  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marie-Christine 

Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. opozarja, da je od začetka svetovne 

gospodarske in finančne krize raven naložb 

v EU nizka in nezadostna; zlasti ugotavlja, 

da so bile leta 2014 skupne naložbe 15 % 

pod ravnjo iz leta 2007, kar pomeni, da so 

bile naložbe manjše za 430 milijard EUR; 

meni, da padajoče naložbe upočasnjujejo 

okrevanje gospodarstva ter neposredno 

vplivajo na rast, delovna mesta in 

konkurenčnost; 

14. opozarja, da je od začetka svetovne 

gospodarske in finančne krize raven javnih 

naložb v EU nizka in nezadostna; ugotavlja 

tudi, da so bile leta 2014 skupne zasebne 

naložbe 15 % pod ravnjo iz leta 2007, kar 

pomeni, da so bile naložbe manjše za 430 

milijard EUR; meni, da padajoče javne in 

zasebne naložbe skupaj z varčevalnimi 

ukrepi upočasnjujejo okrevanje 

gospodarstva ter neposredno vplivajo na 

rast, delovna mesta, neenakost, socialno 

varnost in konkurenčnost; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Predlog spremembe  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. opozarja, da gospodarstvo EU najbolj 

ogrožata nizka raven solventnosti 

zasebnega bančnega sistema in visoko 

tveganje verižnega učinka, če bi propadle 

nekatere banke, za katere sicer velja, da 

so za to prevelike; obžaluje, da se razprave 

o spremembah proračunske sposobnosti 

euroobmočja uporabljajo za ohranjanje 

finančne uredbe in monetarne politike, ki 

ščitita prakso „rentizma“, s katero se 

ogrožajo naložbe in zaposlovanje; 

poudarja, da so te politike sicer prožne za 

oligopole v finančnem sistemu, vendar z 

njimi ni mogoče ustvariti socialne in 

produktivne funkcije kredita; ugotavlja, 

da bi vključitev evropskega mehanizma za 

stabilnost, prihodnjega evropskega 

monetarnega sklada, kot obsežnega 

finančnega instrumenta v Pogodbi utegnil 

biti finančni pripomoček, s katerim bi bilo 

mogoče upravičiti več posledic hkrati: 

socializacijo zasebnega v javni dolg, višje 

javne izdatke za ponovno vzpostavitev 

odgovornosti bančnega sistema, reze na 

področju pobiranja davkov, postopnost v 

davčnem sistemu ter ustrezne javne, 

socialne in delovne politike; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Predlog spremembe  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Priprave na povolilno revizijo večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek 

Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije 

2015/2353(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereč problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ponovno izraža 

odločno zavezanost Evropskemu skladu za 

strateške naložbe, ki bo predvidoma 

močno in ciljno spodbudil gospodarske 

sektorje, pomembne za rast in 

zaposlovanje; ugotavlja, da so številni 

projekti in dejavnosti že odobreni in se 

izvajajo; ugotavlja, da se jamstvo Unije za 

Evropski sklad za strateške naložbe krije iz 

jamstvenega sklada v višini 8 milijard 

EUR, ki je določen v proračunu EU; 

15. poudarja, da je Komisija leta 2014 kot 

odziv na ta pereč problem predlagala 

naložbeni načrt za Evropo in ustanovitev 

Evropskega sklada za strateške naložbe, da 

bi sprostila 315 milijonov EUR novih 

naložb v realni sektor; ugotavlja, da se 

jamstvo Unije za Evropski sklad za 

strateške naložbe krije iz jamstvenega 

sklada v višini 8 milijard EUR, ki je 

določen v proračunu EU; 

Or. en 

 

 


