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8.3.2018 A8-0048/91 

Predlog spremembe  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  22a. z modelom 5+5 bi bilo mogoče 

upoštevati politične pomisleke Parlamenta 

v posameznem zakonodajnem obdobju; 

prav tako bi bilo mogoče povečati 

prožnost v zvezi s spremembami pri 

upravljanju programov, upoštevati 

gospodarske cikle in se odločiti o 

obsežnejšem večletnem finančnem okviru 

v obdobjih recesije ter skromnejšem v 

obdobjih gospodarske rasti, ne da bi 

izgubili pomembno stabilnost za 

dolgoročne programe, ki bi se lahko 

izvajali skozi celotno desetletno obdobje, 

če bi bilo to ustrezno; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Predlog spremembe  92 

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

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), 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 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poudarja, da je proračunski organ v 

sklopu sedanjega večletnega finančnega 

okvira odobril znatno uporabo 

mehanizmov prilagodljivosti in posebnih 

instrumentov iz uredbe o večletnem 

finančnem okviru, da bi se zagotovila 

dodatna proračunska sredstva, ki so 

potrebna za odzivanje na resne krize ali za 

financiranje novih političnih prednostnih 

nalog; 

26. poudarja, da je proračunski organ v 

sklopu sedanjega večletnega finančnega 

okvira odobril znatno uporabo 

mehanizmov prilagodljivosti in posebnih 

instrumentov iz uredbe o večletnem 

finančnem okviru, da bi se zagotovila 

dodatna proračunska sredstva, ki so 

potrebna za odzivanje na resne krize ali za 

financiranje novih političnih prednostnih 

nalog; obžaluje, da so bile številne 

prerazporeditve izvedene s črpanjem 

sredstev iz proračunskih vrstic drugih 

programov, zlasti v primeru kohezijske 

politike; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Predlog spremembe  93 

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

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 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 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. zato meni, da so se določbe o 

prožnosti v sedanjem večletnem finančnem 

okviru dobro obnesle in so zagotovile 

rešitve v zvezi z znatnimi finančnimi 

sredstvi, ki so potrebna zlasti za soočanje z 

izzivi, povezanimi z migracijami in 

begunci, ter za odpravo naložbene vrzeli; 

opozarja, da je bil Evropski parlament 

avtor več teh določb, ki jih je odločno 

zagovarjal v pogajanjih o prejšnjem 

večletnem finančnem okviru; 

27. zato meni, da določbe o prožnosti v 

sedanjem večletnem finančnem okviru niso 

omogočile, da bi našli rešitve v zvezi z 

znatnimi in pomembnimi finančnimi 

sredstvi, ki so potrebna za skupno dobro v 

Evropi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Predlog spremembe  94 

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

(Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 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 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. meni, da pri uporabi Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji, s 

katerim se zagotavljata solidarnost in 

podpora EU delavcem, ki so izgubili delo 

zaradi velikih strukturnih sprememb v 

svetovnih trgovinskih tokovih, ki so 

posledica globalizacije ali globalne 

gospodarske in finančne krize, ni bil 

izkoriščen ves njegov potencial in bi ga 

bilo mogoče še izboljšati in vključiti v 

dolgoročno strategijo, da bi dejansko 

dosegli presežne delavce in jih ponovno 

vključili na trg dela v vseh državah 

članicah; meni, da bi bilo treba pri 

prihodnji reviziji Evropskega sklada za 

prilagoditev globalizaciji preveriti njegovo 

področje uporabe in izboljšati njegovo 

usklajevanje z drugimi instrumenti; meni, 

da bi bilo treba revidiranemu Evropskemu 

skladu za prilagoditev globalizaciji v 

novem večletnem finančnem okviru 

dodeliti vsaj toliko letnih sredstev kot v 

sedanjem; 

42. meni, da pri uporabi Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji, s 

katerim se zagotavljata solidarnost in 

podpora EU delavcem, ki so izgubili delo 

zaradi velikih strukturnih sprememb v 

svetovnih trgovinskih tokovih, ki so 

posledica globalizacije ali globalne 

gospodarske in finančne krize, ni bil 

izkoriščen ves njegov potencial in bi ga 

bilo mogoče še izboljšati in vključiti v 

dolgoročno strategijo, da bi dejansko 

dosegli presežne delavce in jih z 

zagotovitvijo varne in trajnostne 

zaposlitve ponovno vključili na trg dela v 

vseh državah članicah; meni, da bi bilo 

treba pri prihodnji reviziji Evropskega 

sklada za prilagoditev globalizaciji 

preveriti njegovo področje uporabe in 

izboljšati njegovo usklajevanje z drugimi 

instrumenti; meni, da bi bilo treba 

revidiranemu Evropskemu skladu za 

prilagoditev globalizaciji v novem 

večletnem finančnem okviru dodeliti vsaj 

toliko letnih sredstev kot v sedanjem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Predlog spremembe  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. priznava, da bi moralo biti 

doseganje evropske dodane vrednosti eno 

glavnih načel, ki institucije EU vodijo pri 

odločanju o vrsti izdatkov v naslednjem 

večletnem finančnem okviru; hkrati pa 

opozarja, da obstajajo različne razlage tega 

koncepta, in poziva, naj se enotno, jasno 

in enostavno razumljivo opredelijo 

zadevna merila, pri čemer bi bilo treba 

upoštevati posebnosti vsakega območja in 

po možnosti vključiti merljive kazalnike 

uspešnosti; svari pred morebitnimi poskusi 

uporabe te opredelitve za vzbuditev 

dvomov glede relevantnosti politik in 

programov EU na podlagi izključno 

kvantitativnih ali kratkoročnih ekonomskih 

premislekov; 

50. opozarja, da obstajajo različne 

razlage koncepta evropske dodane 

vrednosti; svari pred morebitnimi poskusi 

uporabe te opredelitve za vzbuditev 

dvomov glede relevantnosti politik in 

programov EU na podlagi izključno 

kvantitativnih ali kratkoročnih ekonomskih 

premislekov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Predlog spremembe  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

52. meni, da je mogoče boljšo porabo, 

tj. učinkovito in nediskriminatorno uporabo 

vsakega eura iz proračuna EU, doseči ne le 

z usmerjanjem sredstev EU v ukrepe, ki 

prinašajo največjo evropsko dodano 

vrednost in največje povečanje 

učinkovitosti politik in programov EU na 

podlagi podrobne ocene sedanjih 

odhodkov, temveč tudi z doseganjem večje 

sinergije med proračunom EU in 

nacionalnimi proračuni, pa tudi z 

zagotavljanjem vidnega izboljšanja 

strukture porabe; podpira priporočila iz 

letnega poročila Evropskega računskega 

sodišča za leto 2016 glede učinkovitega 

okvira merjenja kazalnikov, 

poenostavljenega in bolj uravnoteženega 

poročanja o uspešnosti ter lažjega dostopa 

do rezultatov ocene; 

52. meni, da je treba boljšo porabo, tj. 

učinkovito in nediskriminatorno uporabo 

vsakega eura iz proračuna EU, doseči na 

podlagi podrobne ocene sedanjih 

odhodkov, ter podpreti tudi z doseganjem 

večje sinergije med proračunom EU in 

nacionalnimi proračuni, pa tudi z 

zagotavljanjem vidnega izboljšanja 

strukture porabe; podpira priporočila iz 

letnega poročila Evropskega računskega 

sodišča za leto 2016 glede učinkovitega 

okvira merjenja kazalnikov, 

poenostavljenega in bolj uravnoteženega 

poročanja o uspešnosti ter lažjega dostopa 

do rezultatov ocene; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Predlog spremembe  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis), 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 53 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  53a. opozarja, da se strukturnih skladov 

EU ne sme uporabljati na način, ki 

neposredno ali posredno podpira selitev 

storitev ali proizvodnje v druge države 

članice; 

Or. en 

 

 


