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8.3.2018 A8-0048/79 

Predlog spremembe  79 

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

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez 

v imenu skupine GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9b. meni, da je EU odgovorna 

ponuditi obete za boljšo prihodnost 

mlajšim generacijam, ki bodo čutile 

škodljive posledice ekonomskih politik, ki 

se zadnja desetletja izvajajo v Uniji; je 

odločen znatno razširiti vodilni program, 

Erasmus+, ki bi moral koristiti vsem 

mladim Evropejcem, in ne le omejenemu 

številu študentov, ki si lahko privoščijo 

bivanje v tujini, saj ta program trenutno 

ne more zadostiti zelo velikemu 

povpraševanju izvrstnih kandidatov, ker je 

v sedanjem proračunu zanj namenjenih 

zelo malo sredstev; predlaga, da se 

proračun za Erasmus+ občutno poveča in 

da se vsaj polovica nameni mladim iz 

najmanj premožnih družbenih slojev; 

poziva tudi k občutni razširitvi okvirnega 

programa za raziskave in inovacije; 

zahteva, da se doseže dejanski napredek v 

boju proti brezposelnosti mladih in na 

področju podpore mikro-, malim in 

srednjim podjetjem, vključno s socialnimi, 

tako da se več finančnih sredstev nameni 

za programe v sklopu pobude za 

zaposlovanje mladih in program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in 
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srednja podjetja (COSME); prav tako 

podpira povečanje sredstev za instrument 

za povezovanje Evrope 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Predlog spremembe  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López 

Bermejo, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, 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 9 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9c. poziva EU, naj si bolj prizadeva za 

večjo kohezijo in socialno konvergenco v 

Evropi; predlaga, da se proračun 

Evropskega socialnega sklada podvoji, da 

se bo mogoče spopadati z brezposelnostjo 

in premagati trdovratne socialne razkole v 

Evropi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Predlog spremembe  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, 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 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. poziva Unijo, naj prevzame svojo 

vlogo pri treh novih političnih področjih z 

notranjimi in zunanjimi razsežnostmi, ki 

so se pojavila v teku sedanjega večletnega 

finančnega okvira, tako da: 

– oblikuje in financira celovito 

azilno in migracijsko politiko in politiko 

vključevanja ter odpravi temeljne vzroke 

za migracije in razselitev v tretjih državah, 

– okrepi varovanje zunanjih meja in 

spodbuja stabilnost, zlasti s ščitenjem 

človekovih pravic v tujini, preprečevanjem 

konfliktov in politikami zunanjega 

razvoja, 

– evropskim državljanom zagotavlja 

skupno notranjo varnost ter združuje 

raziskave in zmogljivosti na področju 

obrambe, hkrati pa poudarja, da ukrepi 

na teh področjih ne bi smeli biti sprejeti 

na račun razvojne politike EU; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Predlog spremembe  82 

Younous Omarjee, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 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 11 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

11. poudarja, da naj bi bili v naslednji 

okvir uvrščeni dve novi vrsti finančne 

podpore, ki sta med gospodarskimi 

prednostnimi nalogami Unije, in sicer 

nadaljnje izvajanje programov v podporo 

naložbam, kot je Evropski sklad za 

strateške naložbe, in razvoj stabilizacijske 

funkcije držav članic euroobmočja, po 

možnosti v okviru predlaganega 

Evropskega denarnega sklada, skupaj z 

namenskim konvergenčnim instrumentom 

za države članice na poti k uvedbi eura; 

11. poudarja, da naj bi bile v naslednji 

okvir uvrščene nove vrste finančne 

podpore; zahteva, da ti programi 

spoštujejo cilje Unije na področju 

socialne, ekonomske in teritorialne 

kohezije; ocenjuje, da bi predlagani 

Evropski denarni sklad lahko prispeval h 

krepitvi evropske kohezije, če njegovo 

delovanje ne bo omejeno le na 

evroobmočje, če bo prednostno namenjen 

regijam, ki so bolj prikrajšane, kar zadeva 

razvoj in dostop do kapitalskih trgov, ter 

če regijam in državam članicam ne bo 

nalagal varčevalnih ukrepov, ki imajo 

nasproten učinek od želenega; 

Or. en 



 

AM\1148041SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/83 

Predlog spremembe  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas Hrisogonos 

(Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, 

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

Sofia Sakorafa, 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 13 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

13. ponovno potrjuje načelo, da bi 

morale biti dodatne politične prednostne 

naloge povezane z dodatnimi finančnimi 

sredstvi, ne glede na to, ali se pojavijo v 

času sprejemanja novega večletnega 

finančnega okvira ali v času njegovega 

izvajanja, in poudarja, da zaradi 

financiranja novih potreb ne bi smeli biti 

ogroženi obstoječi politike in programi; 

poleg tega pričakuje, da bo uvedenih 

dovolj določb o prožnosti, da se bo mogoče 

odzvati na nepredvidene okoliščine, ki 

lahko nastopijo v času večletnega 

finančnega okvira; 

13. glede na to nasprotuje vsakršnemu 

nominalnemu zmanjšanju proračuna EU 

v naslednjem večletnem finančnem okviru 

in ponovno potrjuje načelo, da bi morale 

biti dodatne politične prednostne naloge 

povezane z dodatnimi finančnimi sredstvi, 

ne glede na to, ali se pojavijo v času 

sprejemanja novega večletnega finančnega 

okvira ali v času njegovega izvajanja, in 

poudarja, da zaradi financiranja novih 

potreb ne bi smeli biti ogroženi obstoječi 

politike in programi; poleg tega pričakuje, 

da bo uvedenih dovolj določb o prožnosti, 

da se bo mogoče odzvati na nepredvidene 

okoliščine, ki lahko nastopijo v času 

večletnega finančnega okvira; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Predlog spremembe  84 

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

Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

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 14 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

14. meni, da bo lahko Evropa postala 

močnejša in ambicioznejša le, če ji bodo 

zagotovljena večja finančna sredstva; 

glede na navedene izzive in prednostne 

naloge in ob upoštevanju izstopa 

Združenega kraljestva iz Unije poziva, naj 

se proračun Unije znatno poveča; 

ocenjuje, da bi morale zgornje meje 

odhodkov iz večletnega finančnega okvira 

znašati 1,3 % BND držav EU-27, ne glede 

na instrumente, ki se štejejo nad zgornjimi 

mejami; 

14. meni, da bo lahko Evropa postala 

močnejša in ambicioznejša le, če se bo 

prenovila in približala pričakovanjem 

državljanov v zvezi s solidarnostjo, 

kohezijo, azilom, varstvom okolja in 

biotske raznovrstnosti, ekologizacijo 

gospodarstva in energije, družbenim 

napredkom ter podporo raziskavam in 

izobraževanju; je prepričan, da bi morale 

zgornje meje odhodkov iz večletnega 

finančnega okvira doseči najvišji delež 

BND držav EU-27, ki ga dovoljujeta 

pogodbi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Predlog spremembe  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. poudarja, da je treba trenutne 

zgornje meje občutno povečati, tako da bo 

večletni finančni okvir postal prožen in 

organiziran sistem za programe odhodkov 

EU, ki bo vseboval dovolj sredstev za 

ključna področja ukrepanja; poudarja, da 

to ne bo mogoče brez dejanskega 

ekonomskega upravljanja, omejitve 

groženj enakosti, pospeševanja naložb v 

spremembo proizvodnih modelov, boja 

proti podnebnim spremembam in 

spodbujanja sodelovanja v boljših 

okoliščinah; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Predlog spremembe  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, 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 14 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. poudarja, da bi morala Unija v 

skladu z Wernerjevim poročilom iz 

leta 1970 in McDougallovim poročilom iz 

leta 1977 povečati svoje javne vire na 

preprostejši način, da bo lahko izravnala 

neravnovesja v zunanji plačilni bilanci, in 

da bi bil za to potreben prispevek v višini 

4 % BND v proračun EU kot začasni 

korak na poti k višji stopnji, da se 

presežejo obstoječe razlike; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Predlog spremembe  87 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, 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 15 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

15. je prepričan, da (razen če bo Svet 

privolil v znatno povečanje ravni 

nacionalnih prispevkov v proračun EU) 

uvedba novih resničnih virov lastnih 

sredstev EU ostaja edina možnost za 

ustrezno financiranje naslednjega 

večletnega finančnega okvira; 

15. je prepričan, da (razen če bo Svet 

privolil v znatno povečanje ravni 

nacionalnih prispevkov v proračun EU) 

uvedba novih resničnih virov lastnih 

sredstev EU ostaja edina možnost za 

ustrezno financiranje naslednjega 

večletnega finančnega okvira; vseeno pa 

poudarja, da vir proračuna EU ne bi smel 

biti samo BND, saj bi bil tako večletni 

finančni okvir nepravičen, neuravnotežen 

in ne bi omogočal progresivnega 

načrtovanja; je tudi prepričan, da je treba 

pri financiranju naslednjega večletnega 

finančnega okvira upoštevati socialne 

dejavnike, kot so brezposelnost, 

dostopnost javnih dobrin in lokalni bruto 

dohodek najbolj zapostavljenih območij in 

predmestij; 

Or. en 

 

 


