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4.7.2016 A8-0224/31 

Predlog spremembe  31 

 Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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 pereči 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; 

poudarja pa, da bi morala Komisija s 

progresivnimi naložbenimi programi dati 

prednost državam, ki prejemajo finančno 

pomoč, in se zlasti usmeriti v regije v 

gospodarski krizi in recesiji, z visoko 

stopnjo brezposelnosti in revščine, da bi 

spodbudila rast in delovna mesta, podprla 

mikro-, mala in srednja podjetja ter 

zagotovila zdrav gospodarski razvoj in 

socialno kohezijo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Predlog spremembe  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Odstavek 19 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  19a. poudarja, da naložbeni programi 

Unije niso občutno povečali 

razpoložljivosti finančnih sredstev za mala 

in srednja podjetja v EU, zlasti za tista, ki 

delujejo v državah članicah, kjer je 

finančna kriza huda in trajna; meni, da se 

je treba še dodatno posvetiti vprašanju, 

kako ustrezno zadostiti najrazličnejšim 

nujnim potrebam malih in srednjih 

podjetij, zlasti tistih, ki jim grozi zaprtje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Predlog spremembe  33 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 

Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

20. poudarja, da je brezposelnost mladih še 

vedno izjemno visoka ter eden najbolj 

perečih in najresnejših problemov, s 

katerimi se trenutno sooča EU; poudarja, 

da je bilo februarja 2016 v Uniji 

brezposelnih 4,4 milijona mladih, mlajših 

od 25 let, in da je v številnih državah 

članicah brezposelnih več kot 40 % mladih, 

v nekaterih regijah pa celo več kot 60 %; 

poudarja, da je stopnja zaposlenosti v EU 

precej pod ciljem iz strategije Evropa 

2020; zaradi tega poudarja, da preveč 

mladim grozi socialna izključenost in da bi 

bilo treba sprejeti več posebnih ukrepov o 

vključitvi mladih, ki niso zaposleni ter se 

ne izobražujejo ali usposabljajo; poudarja, 

da količina visoko izobraženih in dobro 

usposobljenih delavcev pomembno vpliva 

na konkurenčnost, sposobnost za inovacije 

in produktivnost Evrope; glede tega 

poudarja, da je treba vlagati v naložbe, 

usposabljanje, mlade in kulturo; poleg tega 

priznava pomen strategije za mlade EU za 

obdobje 2010–2018; 

20. poudarja, da je brezposelnost mladih še 

vedno izjemno visoka ter eden najbolj 

perečih in najresnejših problemov, s 

katerimi se trenutno sooča EU; poudarja, 

da je bilo februarja 2016 v Uniji 

brezposelnih 4,4 milijona mladih, mlajših 

od 25 let, in da je v številnih državah 

članicah brezposelnih več kot 40 % mladih, 

v nekaterih regijah, kjer je potreben 

dodaten trud z izvajanjem izpopolnjenih 

projektov, pa celo več kot 60 %; poudarja, 

da je stopnja zaposlenosti v EU precej pod 

ciljem iz strategije Evropa 2020; zaradi 

tega poudarja, da preveč mladim grozi 

socialna izključenost in da bi bilo treba 

sprejeti več posebnih ukrepov o vključitvi 

mladih, ki niso zaposleni ter se ne 

izobražujejo ali usposabljajo; poudarja, da 

količina visoko izobraženih in dobro 

usposobljenih delavcev pomembno vpliva 

na konkurenčnost, sposobnost za inovacije 

in produktivnost Evrope; glede tega 

poudarja, da je treba vlagati v naložbe, 

usposabljanje, mlade in kulturo; poleg tega 

priznava pomen strategije za mlade EU za 

obdobje 2010–2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Predlog spremembe  34 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, 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 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. spominja na poročilo Evropskega 

računskega sodišča, v katerem to navaja, 

da je bilo upravljanje nekaterih skupin za 

ukrepanje na področju zaposlovanja 

mladih slabo in da je bilo zaradi 

premajhnega števila predlogov 

preusmerjenih več kot 1,3 milijarde EUR; 

poziva Komisijo, naj ponudi tehnično 

pomoč, da bo izvajanje programov skupin 

za zaposlovanje mladih učinkovitejše in 

da bo več sredstev usmerjenih v države in 

regije, kjer so neenakosti in brezposelnost 

mladih največje; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Predlog spremembe  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-

Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. želi spomniti na nedavne teroristične 

napade v Franciji in Belgiji ter na 

povečano stopnjo ogroženosti v drugih 

državah članicah, zaradi česar so potrebni 

bolj usklajeni in okrepljeni ukrepi na ravni 

EU; poudarja, da Unija že ima ustrezen 

instrument v obliki Sklada za notranjo 

varnost in številne agencije, ki delujejo na 

tem področju in se soočajo z vse večjimi 

pritiski; meni, da bo na tem področju 

potrebnega več evropskega ukrepanja in 

več finančnih sredstev, da bi se lahko 

ustrezno odzvali na te grožnje; poudarja, da 

bo treba za tesnejše sodelovanje na tem 

področju zaposliti več osebja v ustreznih 

agencijah, kar lahko povzroči dodatne 

pritiske na proračun EU, in želi spomniti, 

da je bilo število osebja v Evropskem 

centru za boj proti terorizmu in Europolu 

povečano s preusmeritvijo sredstev iz 

Sklada za notranjo varnost; 

23. želi spomniti na nedavne teroristične 

napade v Franciji in Belgiji ter na 

povečano stopnjo ogroženosti v drugih 

državah članicah, zaradi česar so potrebni 

bolj usklajeni in okrepljeni ukrepi na ravni 

EU; poudarja, da Unija že ima ustrezen 

instrument v obliki Sklada za notranjo 

varnost in številne agencije, ki delujejo na 

tem področju; meni, da bo na tem področju 

potrebnega več evropskega ukrepanja in 

finančnih sredstev, da bi se lahko ustrezno 

odzvali na te grožnje, zlasti prekinitev vseh 

gospodarskih in trgovinskih odnosov s 

tistimi gospodarskimi akterji, ki trgujejo s 

tako imenovanim Daišem, ter kazni za 

podjetja in države, ki se okoriščajo s 

prodajo orožja ali nakupi nafte in plina po 

nizkih cenah; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Predlog spremembe  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, 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 24 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  24a. poziva, da je treba izvajati 

instrumente za uravnavanje ponudbe, saj 

je to edini učinkovit način za stabilizacijo 

cen in prihodkov kmetov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Predlog spremembe  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, 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 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. poudarja, da je razlika do že tako 

nizkih zgornjih meja za skupno kmetijsko 

politiko do leta 2020 veliko manjša kot v 

prejšnjih večletnih finančnih okvirih, 

sektor pa se srečuje s številnejšimi izzivi; 

poudarja, da je ta politika odločilnega 

pomena za prihodke številnih kmetov, 

zlasti v kriznih časih, in da je letna stopnja 

črpanja visoka – znaša skoraj 100 %; 

opozarja, da se evropski kmetje od začetka 

sedanjega večletnega finančnega okvira 

soočajo s številnimi krizami, predvsem v 

sektorju mlečnih izdelkov, svinjine, 

govedine, sadja in zelenjave, in z 

dolgoročnimi negativnimi posledicami 

zaradi izgub, ki so nastale zaradi ruskega 

embarga na kmetijske proizvode; se 

zaveda, da bodo leta 2017 odpravljene 

kvote za sladkor ter da utegne to vplivati 

na sektor sladkorja, pri čemer bi bilo treba 

posvetiti pozornost posebnim potrebam 

najbolj oddaljenih regij; želi poudariti 

proračunski vpliv nujnih ukrepov, ki so bili 

sprejeti kot odziv na te krize, vključno s 

500 milijoni EUR iz proračuna za leto 

2016 in 300 milijoni EUR za leto 2015, in 

so se financirali iz razlike do zgornje meje 

25. poudarja, da je razlika do že tako 

nizkih zgornjih meja za skupno kmetijsko 

politiko do leta 2020 veliko manjša kot v 

prejšnjih večletnih finančnih okvirih, 

sektor pa se srečuje s številnejšimi izzivi; 

poudarja, da je ta politika odločilnega 

pomena za prihodke številnih kmetov, 

zlasti v kriznih časih, in da je letna stopnja 

črpanja visoka – znaša skoraj 100 %; 

opozarja, da se evropski kmetje od začetka 

sedanjega večletnega finančnega okvira 

soočajo s številnimi krizami, predvsem v 

sektorju mlečnih izdelkov, svinjine, 

govedine, sadja in zelenjave, in z 

dolgoročnimi negativnimi posledicami 

zaradi izgub, ki so nastale zaradi ruskega 

embarga na kmetijske proizvode; se 

zaveda, da bodo leta 2017 odpravljene 

kvote za sladkor ter da utegne to vplivati 

na sektor sladkorja, pri čemer bi bilo treba 

posvetiti pozornost posebnim potrebam 

najbolj oddaljenih regij; želi poudariti 

proračunski vpliv nujnih ukrepov, ki so bili 

sprejeti kot odziv na te krize, vključno s 

500 milijoni EUR iz proračuna za leto 

2016 in 300 milijoni EUR za leto 2015, in 

so se financirali iz razlike do zgornje meje 
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v razdelku 2; poudarja, da bi vsako 

zmanjševanje sredstev na tem področju 

ogrozilo teritorialno kohezijo, zlasti na 

podeželju; poleg tega nasprotuje vsem 

premikom v smeri ponovne 

nacionalizacije kmetijske politike, saj bi to 

povzročilo motnje na trgu in nepošteno 

konkurenco med kmeti; 

v razdelku 2; poudarja, da bi vsako 

zmanjševanje sredstev na tem področju 

ogrozilo teritorialno kohezijo, zlasti na 

podeželju; vztraja, da je treba obstoječi 

znesek v razdelku 2, kot je določen z 

večletnim finančnim okvirom, glede na 

sedanjo krizo zvišati; poudarja, da morajo 

posamezne države članice ohraniti 

pravico do samooskrbe s hrano; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Predlog spremembe  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Marie-

Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  25a. poudarja, da je treba preusmeriti 

dolgoročni trend zmanjševanja prihodkov 

kmetov v zadnjih desetletjih; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Predlog spremembe  39 

Younous Omarjee, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  26a. je trdno prepričan, da evropski 

državljani pričakujejo, da bo EU še bolj 

odločno in vztrajno ščitila okolje in 

kakovost njihovih življenj; poziva države 

članice in Komisijo, naj tlakujejo pot za 

ustanovitev evropskega sodišča za 

okoljske pravice in ustanovijo nov sklad 

za evropsko ekološko tranzicijo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Predlog spremembe  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. želi opomniti, da je kohezijska politika 

glavna naložbena politika Unije za 

zmanjševanje ekonomskih, socialnih in 

teritorialnih razlik med vsemi regijami EU 

in s tem za izboljševanje kakovosti 

življenja evropskih državljanov; poudarja, 

da ima ta politika pomembno vlogo pri 

izvajanju strategije Evropa 2020 za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast, 

predvsem z jasno razporeditvijo sredstev za 

podnebne ukrepe in socialne cilje, zlasti za 

preprečevanje vse večje revščine, vključno 

z revščino otrok, neenakosti in socialne 

izključenosti ter za spodbujanje 

zaposlovanja; poziva Komisijo, naj 

spremlja popolno izvajanje zgoraj naštetih 

ciljev; poleg tega meni, da lahko strukturni 

skladi ob upoštevanju že dodeljenih 

nacionalnih sredstev pomembno prispevajo 

k reševanju novonastajajočih izzivov, na 

primer posledic begunske krize; 

27. želi opomniti, da je kohezijska politika 

glavna prerazporeditvena politika Unije za 

zmanjševanje ekonomskih, socialnih in 

teritorialnih razlik med vsemi regijami EU 

in s tem za izboljševanje kakovosti 

življenja evropskih državljanov; poudarja, 

da ima ta politika pomembno vlogo pri 

izvajanju strategije Evropa 2020 za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast, 

predvsem z jasno razporeditvijo sredstev za 

podnebne ukrepe in socialne cilje, zlasti za 

preprečevanje vse večje revščine, vključno 

z revščino otrok, neenakosti in socialne 

izključenosti ter za spodbujanje 

zaposlovanja; poziva Komisijo, naj 

spremlja popolno izvajanje zgoraj naštetih 

ciljev; poleg tega meni, da lahko strukturni 

skladi ob upoštevanju že dodeljenih 

nacionalnih sredstev pomembno prispevajo 

k reševanju novonastajajočih izzivov, na 

primer posledic begunske krize; 

Or. en 

 

 


