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8.3.2018 A8-0048/69 

Predlog spremembe  69 

Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3c. opozarja, da je bila Evropska unija 

v sedanji obliki zgrajena brez evropskih 

narodov in da mora prihodnji večletni 

finančni okvir stremeti k njenemu 

preoblikovanju v Evropo, ki bo prijazna 

do okolja in socialno pravična; meni, da 

bi naslednji večletni finančni okvir morali 

obravnavati kot del strategije za ponovno 

potrjevanje osrednjega cilja Evropske 

unije, torej cilja ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije, pa tudi kot del 

širšega razmisleka o ponovni izgradnji 

Evrope, ki bo koristila vsem državljanom; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Predlog spremembe  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir temeljiti na 

uveljavljenih politikah in prednostnih 

nalogah Unije, katerih namen je spodbujati 

mir, demokracijo, pravno državo, 

človekove pravice in enakost spolov, pa 

tudi povečati blaginjo, dolgoročno in 

trajnostno gospodarsko rast, spodbujati 

raziskave in inovacije, zagotavljati 

kakovostno zaposlovanje, ki omogoča 

dostojna delovna mesta, boriti se proti 

podnebnim spremembam ter spodbujati 

ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, pa tudi solidarnost med državami 

članicami in državljani; meni, da so ti 

stebri osnovni pogoj za pravilno delovanje 

enotnega trga ter ekonomske in 

monetarne unije, pa tudi za krepitev 

položaja Evrope v svetu; verjame, da so 

bolj kot kdaj koli prej pomembni za 

prihodnja prizadevanja Evrope; 

4. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir temeljiti na 

uveljavljenih politikah in prednostnih 

nalogah Unije, katerih namen je spodbujati 

mir, demokracijo, pravno državo, 

človekove pravice in enakost spolov, pa 

tudi povečati blaginjo, dolgoročno in 

trajnostno gospodarsko rast, spodbujati 

raziskave in inovacije, zagotavljati 

kakovostno zaposlovanje s statutarnimi 

pravicami, ki omogoča dostojna delovna 

mesta, boriti se proti podnebnim 

spremembam ter spodbujati ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo, pa tudi 

solidarnost med državami članicami in 

državljani; meni, da bi to moralo voditi h 

krožnemu, nizkoogljičnemu gospodarstvu; 

poudarja, da nobena evropska država ne 

sme biti izključena iz trajnostne rasti, 

čeprav ni članica EU; verjame, da so te 

države bolj kot kdaj koli prej pomembne za 

prihodnja prizadevanja Evrope; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Predlog spremembe  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), Lola Sánchez Caldentey, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. meni, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir Uniji omogočiti, da najde 

rešitve in močnejša izide iz kriz tega 

desetletja: gospodarska in finančna kriza, 

brezposelnost mladih, vztrajna revščina in 

socialna izključenost, pojav migracij in 

beguncev, podnebne spremembe in 

naravne nesreče, degradacija okolja in 

izguba biotske raznovrstnosti, terorizem in 

nestabilnost, če omenimo le nekatere; 

poudarja, da ti svetovni, čezmejni izzivi z 

nacionalnimi posledicami izpostavljajo 

soodvisnost naših gospodarstev in družb in 

kažejo na to, da so potrebni skupni ukrepi; 

5. meni, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir Uniji omogočiti, da najde 

rešitve in močnejša izide iz kriz tega 

desetletja: gospodarska in finančna kriza, 

brezposelnost mladih, vztrajna revščina in 

socialna izključenost, pojav migracij in 

beguncev, podnebne spremembe in 

naravne nesreče, degradacija okolja in 

izguba biotske raznovrstnosti, terorizem in 

nestabilnost, če omenimo le nekatere; 

poudarja, da ti svetovni, čezmejni izzivi z 

nacionalnimi posledicami izpostavljajo 

soodvisnost naših gospodarstev in družb in 

kažejo na to, da so potrebni skupni ukrepi; 

poudarja, da se je treba tudi v naslednjem 

večletnem finančnem okviru osredotočiti 

na dolgoročne izzive ter obveznosti; 

Or. en 



 

AM\1148031SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/72 

Predlog spremembe  72 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martina Michels, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. zlasti je treba vzpostaviti sistem za 

izražanje solidarnosti, s posebnimi 

programi za pomoč in opolnomočenje 

držav članic, ki trpijo zaradi nizkih 

dohodkov in stopenj rasti, obenem pa se 

spopadajo z dolgotrajno revščino in 

brezposelnostjo, da se omogoči takojšen in 

poenostavljen dostop do sredstev EU za 

reševanje izrednih razmer; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Predlog spremembe  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), João 

Ferreira, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González Peñas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Naslednji večletni finančni okvir: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru 

po letu 2020 

2017/2052(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5b. poziva EU, naj ne žrtvuje 

kohezijske politike; 

Or. en 

 

 


