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8.3.2018 A8-0048/116 

Predlog spremembe  116 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

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 85 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

85. poziva Komisijo, naj spodbuja 

naložbe v razvoj tehnologij naslednje 

generacije in spodbujanje njihove uvedbe; 

poudarja, kako pomembno je zagotoviti 

financiranje za dokončanje digitalnega 

enotnega trga z uporabo celotnega 

spektra, zagotovitvijo nadgradnje 
stacionarnih in zgoščevanja mobilnih 

omrežij, spodbujanjem uvedbe omrežja 5G 

in gigabitne povezljivosti, pa tudi tako, da 

se doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil 

EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno 

okolje za izboljšanje internetne 

povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da 

bi moral telekomunikacijski del 

instrumenta za povezovanje Evrope še 

naprej podpirati infrastrukturo za digitalne 

storitve in širokopasovna omrežja, tako da 

bi omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; poudarja, da je treba 

podpirati digitalno preobrazbo evropskega 

gospodarstva in družbe ter vlagati v 

bistvene tehnologije, kot so velepodatki, 

umetna inteligenca ali visokozmogljivo 

računalništvo, v infrastrukturo ter v 

digitalne spretnosti in znanja, da bi 

85. poziva Komisijo, naj spodbuja 

naložbe v razvoj tehnologij naslednje 

generacije in spodbujanje njihove uvedbe; 

poudarja, kako pomembno je zagotoviti 

financiranje za nadgradnjo stacionarnih in 

zgoščevanje mobilnih omrežij, 

spodbujanje uvedbe omrežja 5G in 

gigabitne povezljivosti, pa tudi doseganje 

nadaljnjega napredka pri harmonizaciji 

telekomunikacijskih pravil EU, da bi se 

ustvarilo pravo regulativno okolje za 

izboljšanje internetne povezljivosti po 

celotni Uniji; poudarja, da bi moral 

telekomunikacijski del instrumenta za 

povezovanje Evrope še naprej podpirati 

infrastrukturo za digitalne storitve in 

širokopasovna omrežja, tako da bi 

omogočal njihovo dostopnost, tudi v 

odročnih regijah in na podeželskih 

območjih, ter izboljšal digitalno pismenost, 

medsebojno povezljivost in 

interoperabilnost; poudarja, da je treba 

podpirati digitalno preobrazbo evropskega 

gospodarstva in družbe ter vlagati v 

bistvene tehnologije, kot so velepodatki, 

umetna inteligenca ali visokozmogljivo 

računalništvo, v infrastrukturo ter v 

digitalne spretnosti in znanja, da bi 

povečali konkurenčnost EU in izboljšali 
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povečali konkurenčnost EU in izboljšali 

kakovost življenja Evropejcev; 

kakovost življenja Evropejcev; 

Or. en 
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Predlog spremembe  117 

Martina Michels, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, 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 89 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  89a. poudarja, da je kohezijska politika 

ključno orodje Evropske unije za 

izražanje solidarnosti EU kot enega od 

temeljnih načel Unije, s tem ko se 

izpolnjuje njen cilj, da je treba spodbujati 

skladen razvoj v celotni Uniji, kar je v 

skladu s Pogodbo, s čimer se bo v duhu 

solidarnosti in z namenom spodbujanja 

rasti in zmanjšanja zaostalosti najbolj 

zapostavljenih regij okrepila ekonomska, 

socialna in teritorialna kohezija Unije; 

Or. en 

 

 


