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8.3.2018 A8-0048/101 

Predlog spremembe  101 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, 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 66 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  66a. ponavlja, da morajo ostati 

nepovratna sredstva podlaga za 

financiranje kohezijske politike in 

poudarja, da lahko imajo finančni 

instrumenti dopolnilno vlogo; vendar 

poudarja, da je njihova učinkovitost 

odvisna od več dejavnikov (vrsta projekta, 

regije in tveganja) ter da bi jih bilo treba 

uporabljati previdno in na podlagi 

predhodne ocene; poleg tega poudarja, da 

bi bilo treba nepovratna sredstva 

dopolnjevati samo, če se pokaže dodana 

vrednost teh finančnih sredstev, in da bi 

moralo biti vsem regijam, ne glede na 

njihovo stopnjo razvoja, omogočeno, da 

same določijo najprimernejši način 

financiranja; nasprotuje vsakršnemu 

zavezujočemu cilju glede uporabe 

finančnih instrumentov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/102 

Predlog spremembe  102 

Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, 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 66 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  66b. poudarja, da kohezijska politika in 

Evropski sklad za strateške naložbe 

(EFSI) temeljita na različnih konceptih in 

ciljih, ki se lahko v nekaterih primerih 

med seboj dopolnjujejo, ne moreta pa 

drug drugega nadomestiti, ne glede na 

raven razvoja regij; se zavzema za 

ohranitev jasne razmejitve sklada EFSI in 

kohezijske politike, pa tudi zagotavljanje 

možnosti njune kombinacije in 

poenostavljene uporabe, če je to primerno 

in ne da bi ju mešali; 

Or. en 

 

 


