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4.7.2016 A8-0224/41 

Predlog spremembe  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 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 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27a. poziva k dodatni proračunski podpori 

za vse države članice, ki so vključene v 

postopek v zvezi s čezmernim 

primanjkljajem; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Predlog spremembe  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Merja Kyllönen, 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 27 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 27b. poziva k spremembi člena o 

naložbah, da bodo nacionalne in 

regionalne naložbe, s katerimi so se 

sofinancirali skladi ESI, izvzete iz 

izračuna državnega primanjkljaja v 

okviru pakta za stabilnost in rast; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Predlog spremembe  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, 

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

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 41 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 41a. (Novo) Mirovni proces na Irskem 

ugotavlja, da je EU veliko prispevala k 

spodbujanju miru in sprave na Irskem, 

zlasti s programi PEACE, ki so ciljno 

usmerjeni na sever Irske in mejne okraje 

na jugu; ugotavlja, da bi lahko zaradi 

referenduma v Združenem kraljestvu 

prišlo do hudih težav v mirovnem procesu, 

kar bi ogrozilo neokrnjenost tega procesa 

in Velikonočnega sporazuma; poziva 

Komisijo, naj mirovni proces še naprej 

podpira z nadaljnjim financiranjem 

programa PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Predlog spremembe  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke 

Ming Flanagan, 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 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. je prepričan, da bi moral biti v 

proračunu EU v celoti potrjen koncept 

obsežne politične in finančne podpore 

Evropskemu skladu za strateške naložbe, 

hkrati pa nove pobude ne bi smele biti 

financirane iz proračuna EU na škodo 

obstoječih programov in politik Unije; 

namerava uresničiti svojo zavezo, da bo v 

celoti nadomestil zmanjšanje sredstev 

zaradi Evropskega sklada za strateške 

naložbe, ki je vplivalo na program Obzorje 

2020 in instrument za povezovanje Evrope, 

da bosta lahko dosegla svoje cilje, 

določene pred komaj dvema letoma, in 

tako EU omogočila uresničevanje ciljev na 

področju raziskav in inovacij; obenem 

poudarja, da to ne bi smelo vplivati na 

raven financiranja drugih programov v 

podrazdelku 1a („Konkurenčnost za rast in 

delovna mesta), saj nesporno prispevajo k 

rasti, novim delovnim mestom in 

konkurenčnosti; meni, da razlika do 

zgornje meje v podrazdelku 1a ni dovolj 

velika za kritje teh potreb, zato poziva k 

povečanju zgornje meje; 

42. je prepričan, da nove pobude ne bi 

smele biti financirane iz proračuna EU na 

škodo obstoječih programov in politik 

Unije; obžaluje, da zmanjšanje sredstev 

zaradi Evropskega sklada za strateške 

naložbe močno vpliva na Obzorje 2020 in 

instrument za povezovanje Evrope ter 

poudarja, da je treba omogočiti, da bosta 

lahko dosegla svoje cilje, določene pred 

komaj dvema letoma, in tako EU 

omogočila uresničevanje ciljev na področju 

raziskav in inovacij; obenem poudarja, da 

to ne bi smelo vplivati na raven 

financiranja drugih programov v 

podrazdelku 1a („Konkurenčnost za rast in 

delovna mesta), saj nesporno prispevajo k 

rasti, novim delovnim mestom in 

konkurenčnosti; meni, da razlika do 

zgornje meje v podrazdelku 1a ni dovolj 

velika za kritje teh potreb, zato poziva k 

povečanju zgornje meje; 

Or. en 



 

AM\1100104SL.doc  PE585.330v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.7.2016 A8-0224/45 

Predlog spremembe  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), 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 42 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 42a. meni, da je zaradi izida referenduma 

v Združenem kraljestvu potrebna resnična 

sprememba kratkoročnih in dolgoročnih 

ciljev Evropske unije, da bi dosegli, kar 

državljani od EU pričakujejo: socialno 

pravičnost, ekološki prehod, pravico do 

socialne varnosti, zaščito pred negativnimi 

vplivi globalizacije in pravično 

harmonizacijo obdavčitve; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Predlog spremembe  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, 

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

Matt Carthy, 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 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. močno podpira nadaljevanje pobude za 

zaposlovanje mladih kot sredstva za 

zagotavljanje nujnega odziva v boju proti 

brezposelnosti, in sicer po potrebnih 

prilagoditvah, ki bodo ugotovljene med 

ravno potekajočim ocenjevanjem; meni, 

da se to lahko doseže le z vsaj enako 

ravnjo dodeljenih proračunskih sredstev 
za pobudo za zaposlovanje mladih do 

konca sedanjega večletnega finančnega 

okvira, kot ji je bila letno dodeljena v 

prvih dveh letih tega obdobja 

(6 milijard EUR, izplačanih v obdobju 

2014–2015), in sicer odvisno od prihodnje 

ocene Komisije; ugotavlja, da bi morali 

zato zgornje meje podrazdelka 1b 

popraviti navzgor, saj tu niso na voljo 

razlike do zgornje meje; 

43. močno podpira nadaljevanje pobude za 

zaposlovanje mladih kot sredstva za 

zagotavljanje nujnega odziva v boju proti 

brezposelnosti, in sicer po potrebnih 

prilagoditvah, ki jih prinaša tekoče 

ocenjevanje; meni, da bi se to lahko 

doseglo le z zagotovitvijo ustrezne ravni 

odobritev za prevzem obveznosti za 

pobudo za zaposlovanje mladih v 

preostalih letih sedanjega večletnega 

finančnega okvira; poudarja, da je treba za 

povečanje stopnje uporabe teh sredstev, ki 

je trenutno zelo nizka, v manj razvitih 

regijah, ki potrebujejo večjo finančno 

podporo, že takoj ob uvedbi programa 

olajšati možnost za oceno razpoložljivih 

sredstev; ugotavlja, da bi morale biti 

zgornje meje podrazdelka 1b zato 

revidirane navzgor, saj ni na voljo nobenih 

razlik; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Predlog spremembe  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Hundis (Nikolaos Chountis), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Marie-Christine Vergiat, 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 47 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

47. pričakuje, da se bo v prihodnjih letih 

okrepilo usklajeno ukrepanje za 

učinkovito odzivanje na zunanjo 

razsežnost migracijske in begunske krize, 

zlasti za politično stabilizacijo evropskega 

sosedstva in podsaharske Afrike ter 

odpravo humanitarnih in ekonomskih 

vzrokov migracij, vse več pa bo tudi 

zahtevkov za financiranje iz razdelka 4 

(Evropa po svetu); poudarja, da se ti 

zahtevki za dodatna finančna sredstva ne bi 

smeli uporabljati na škodo obstoječega 

zunanjega ukrepanja EU, vključno z 

razvojno politiko; zato poziva k zvišanju 

zgornjih meja v razdelku 4; 

47. pričakuje, da se bo usklajeno delovanje 

za učinkovit odziv na zunanjo razsežnost 

migracijske in begunske krize v prihodnjih 

letih okrepilo, več pa bo tudi zahtevkov za 

financiranje iz razdelka 4 (Evropa po 

svetu), zaradi česar bo treba izvajati 

rešitve pri izvoru, kaznovati prakso, ki 

neposredno ali posredno spodbuja Daiš, 
in tisto, ki izkorišča trgovino z ljudmi, 

zagotavljati varno mobilnost za ljudi z 

begunskim statusom ter zagotavljati 

sredstva, ki so potrebna za primerno 

socialno vključevanje teh ljudi med 

njihovim prebivanjem v Evropi; poudarja, 

da se ti zahtevki za dodatna finančna 

sredstva ne bi smeli uporabljati na škodo 

obstoječega zunanjega ukrepanja EU, 

vključno z razvojno politiko; zato poziva k 

zvišanju zgornjih meja v razdelku 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Predlog spremembe  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 52 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 52a. je trdno prepričan, da bi bilo treba 

izvajati pravo pogojevanje, da se zaustavi 

izplačevanje iz sklada ESI državam 

članicam, ki ne spoštujejo Listine o 

temeljnih pravicah Evropske unije; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Predlog spremembe  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 61 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

61. meni, da je vmesni pregled/revizija 

odlična priložnost za prvo ocenjevanje in 

ovrednotenje delovanja teh politik in 

programov EU, pa tudi delovanja določb in 

posebnih instrumentov večletnega 

finančnega okvira za prožnost, in 

pričakuje, da bo Komisija pripravila 

analizo, v kateri bo opredelila 

pomanjkljivosti sedanjega sistema 

izvajanja; posebno pozornost namenja 

oceni učinka na proces izvajanja novih 

elementov, uvedenih v sedanjem 

programskem obdobju, kot so predhodne 

pogojenosti v okviru kohezijske politike; 

meni, da bi bilo treba pri vmesnem 

pregledu/reviziji večletnega okvira 

obravnavati tudi učinkovitost dodeljenih 

sredstev pri uresničevanju zadanih ciljev; 

poziva Komisijo, naj pripravi konkretne 

predloge za obravnavo morebitnih 

pomanjkljivosti ter izboljšanje in 

racionalizacijo okolja za izvajanje v 

preostalih letih sedanjega večletnega 

finančnega okvira, da bi zagotovila 

najučinkovitejšo uporabo zelo omejenih 

finančnih sredstev ter zmanjšala upravno 

breme za upravičence; 

61. ugotavlja, da je vmesni pregled/revizija 

zaradi poznega izvajanja večletnega 

finančnega okvira odlična priložnost za 

prvo ocenjevanje in ovrednotenje 

delovanja teh politik in programov EU, pa 

tudi delovanja določb in posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira 

za prožnost ter upravljanja izdatkov EU, s 

čimer bi ocenili, ali se s programi 

večletnega finančnega okvira dosegajo 

nameni in cilji, ki so bili določeni, ali je 

absorpcijska zmogljivost ustrezna in ali se 

ustvarja dodana vrednost EU; pričakuje, 

da bo Komisija pripravila analizo, v kateri 

bo opredelila pomanjkljivosti sedanjega 

sistema izvajanja; posebno pozornost 

namenja oceni učinka na proces izvajanja 

novih elementov, uvedenih v sedanjem 

programskem obdobju, kot so predhodne 

pogojenosti v okviru kohezijske politike; 

meni, da bi bilo treba pri vmesnem 

pregledu/reviziji večletnega okvira 

obravnavati tudi učinkovitost dodeljenih 

sredstev pri uresničevanju zadanih ciljev; 

poziva Komisijo, naj pripravi konkretne 

predloge za obravnavo morebitnih 

pomanjkljivosti ter izboljšanje in 

racionalizacijo okolja za izvajanje, in sicer 

s celovito poenostavitvijo, ki bo obsegala 

reforme pri upravljanju, spremljanju in 
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nadzoru sredstev ter poročanju o njih, da 

bi zagotovila najučinkovitejšo uporabo 

zelo omejenih finančnih sredstev ter 

zmanjšala upravno breme za upravičence v 

preostalih letih sedanjega večletnega 

finančnega okvira; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Predlog spremembe  50 

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 62 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

62. poudarja, kako pomembno je pokazati 

dodano vrednost izvrševanja proračuna 

EU, in podpira, da se kultura usmerjenosti 

v rezultate postavi v samo središče porabe 

EU; poudarja, da bi morale, kjer je to 

mogoče, ocene glede uspešnosti in 

rezultatov postati ključno načelo, in 

izpostavlja, da je to načelo še posebej 

primerno za programe, osredotočene na 

inovacije; priznava delo Komisije v okviru 

pobude za proračun EU, osredotočen na 

rezultate, ki jo je treba še dodatno razviti, 

in pričakuje rezultate dela 

medinstitucionalne strokovne delovne 

skupine za pripravo proračuna na podlagi 

rezultatov; meni, da bi utegnil tak pristop 

povečati učinkovitost slabo delujočih 

programov; poudarja pa, da tehnične ali 

programske pomanjkljivosti ne smejo 

privesti do zmanjšanja proračuna EU ali 

opustitve političnih prednostnih nalog, ter 

meni, da zgolj z učinkovitejšo porabo ne 

bo mogoče rešiti težave pomanjkanja 

finančnih sredstev za nujne in čedalje večje 

potrebe; spominja Komisijo, da mora biti 

Parlament ko ena od vej proračunskega 

organa sodelovati pri pripravi strategije 

Komisije v zvezi s tem; 

črtano 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Predlog spremembe  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 63 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

63. potrjuje večjo vlogo finančnih 

instrumentov v proračunu Unije kot 

dopolnilno obliko financiranja v primerjavi 

s subvencijami in nepovratnimi sredstvi; 

priznava potencial teh instrumentov na 

področju povečanja finančnega in 

posledično tudi političnega vpliva 

proračuna Unije; kljub temu poudarja, da 

preusmeritev s tradicionalnega financiranja 

na inovativnejše instrumente ni 

priporočljiva na vseh področjih politike, 

saj niso vse politike povsem tržno 

usmerjene; poudarja, da so finančni 

instrumenti alternativen in dopolnilen 

način financiranja in da jih ne bi smeli 

uporabljati za projekte, ki bi jim lahko 

koristila samo uporaba nepovratnih 

sredstev, kar še posebej velja za manj 

razvite regije; 

63. potrjuje večjo uporabo finančnih 

instrumentov v proračunu Unije kot 

dopolnilno obliko financiranja v primerjavi 

s subvencijami in nepovratnimi sredstvi; 

priznava potencial teh instrumentov na 

področju povečanja finančnega in 

posledično tudi političnega vpliva 

proračuna Unije; kljub temu poudarja, da 

preusmeritev s tradicionalnega financiranja 

na inovativnejše instrumente ni 

priporočljiva; poudarja, da so lahko 

finančni instrumenti alternativa in 

dopolnitev za financiranje in bi se morali 

uporabljati le za projekte, za katere ta vrsta 

financiranja pomeni dodano vrednost in 

izboljšuje dobro upravljanje javnih 

sredstev; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Predlog spremembe  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. spodbuja Komisijo, naj opredeli vsa 

področja politike EU, na katerih bi bilo 

mogoče nepovratna sredstva kombinirati s 

finančnimi instrumenti, ter naj razmisli o 

ustreznem ravnovesju med obema; je 

trdno prepričan, da bi možnost 

kombiniranja različnih virov EU v okviru 

pravil harmoniziranega upravljanja 

pripomogla k optimizaciji sinergij med 

razpoložljivimi viri financiranja na ravni 

EU; poudarja, da večja uporaba finančnih 

instrumentov ne bi smela povzročiti 

zmanjšanja proračuna Unije; opozarja, da 

je Parlament že večkrat pozval k večji 

preglednosti in demokratičnemu nadzoru 

pri izvajanju finančnih instrumentov, ki se 

podpirajo s proračunom Unije; 

65. poudarja, da večja uporaba finančnih 

instrumentov ne bi smela povzročiti 

zmanjšanja proračuna Unije; opozarja, da 

je Parlament že večkrat pozval k večji 

preglednosti in demokratičnemu nadzoru 

pri izvajanju finančnih instrumentov, ki se 

podpirajo s proračunom Unije; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Predlog spremembe  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

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 73 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

73. meni, da bi se bilo treba zaradi hitro 

spreminjajočih se političnih razmer in 

zagotavljanja večje prožnosti o nekaterih 

elementih večletnega finančnega okvira 

dogovoriti za pet let, o drugih, zlasti tistih, 

ki so povezani s programi, pri katerih je 

potrebno dolgoročnejše načrtovanje, in/ali 

politikami, za katere so predvideni 

zapleteni postopki za vzpostavitev 

sistemov izvajanja, na primer za 

kohezijsko politiko ali razvoj podeželja, pa 

bi se bilo treba dogovoriti za obdobje 5 + 5 

let z obvezno vmesno revizijo; 

črtano 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Predlog spremembe  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 76 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

76. poziva, naj se uvede eno novo lastno 

sredstvo ali več, ki je po možnosti jasno 

povezano z evropskimi politikami, ki 

ustvarjajo dodano vrednost; je seznanjen s 

tem, da je delovna skupina na visoki ravni 

že razpravljala o številnih morebitnih novih 

lastnih sredstvih, kot so reformiran DDV, 

davek na finančne transakcije, izdajanje 

bankovcev ECB, reformiran sistem EU za 

trgovanje z emisijami in obdavčitev 

ogljika, obdavčitev prometa, davek od 

dohodkov pravnih oseb, obdavčitev 

električne energije ali obdavčitev digitalnih 

medijev; nestrpno pričakuje priporočila 

skupine na visoki ravni, da bo mogoče 

nadaljevati in pripraviti stališče Parlamenta 

v zvezi s tem; glede na to poziva, naj se 

postopoma odpravijo vse oblike popustov; 

76. poziva, naj se uvede eno novo lastno 

sredstvo ali več, ki je po možnosti jasno 

povezano z evropskimi politikami, ki 

ustvarjajo dodano vrednost, na podlagi 

progresivnih davčnih podatkov, da bi se 

okrepila fiskalna zmogljivost za 

obravnavanje finančne, gospodarske in 

okoljske krize vzdolž ciklov; je seznanjen s 

tem, da je delovna skupina na visoki ravni 

že razpravljala o številnih morebitnih novih 

lastnih sredstvih, kot so reformiran DDV, 

davek na finančne transakcije, izdajanje 

bankovcev ECB, reformiran sistem EU za 

trgovanje z emisijami in obdavčitev 

ogljika, obdavčitev prometa, davek od 

dohodkov pravnih oseb, obdavčitev 

električne energije ali obdavčitev digitalnih 

medijev; nestrpno pričakuje priporočila 

skupine na visoki ravni, da bo mogoče 

nadaljevati in pripraviti stališče Parlamenta 

v zvezi s tem; glede na to poziva, naj se 

postopoma odpravijo vse oblike popustov; 

Or. en 

 

 


