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8.3.2018 A8-0048/118 

Predlog spremembe  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 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 89 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 89b. meni, da mora kohezijska politika 

nujno še naprej pokrivati vse regije EU in 

ostati glavni solidarnostni, razvojni in 

naložbeni instrument v Uniji, ki bo 

temeljil na dolgoročni strategiji in 

perspektivah ter ustreznem proračunu, 

prilagojenem izzivom; zato zahteva, da se 

sedanja enoodstotna zgornja meja za 

odhodke EU poveča na vsaj 1,3 % BND 

Unije, da bi lahko še naprej podpirali 

obstoječa področja politike in se izogibali 

financiranju novih izzivov na njihov 

račun, pri čemer je treba ohraniti sedanjo 

raven deleža kohezijske politike, ki obsega 

več kot tretjino večletnega finančnega 

okvira; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Predlog spremembe  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 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 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 89c. poudarja, da sredstva kohezijske 

politike koristijo predvsem najmanj 

razvitim regijam, da pa bi morala biti 

najrevnejša cestna in podeželska območja 

v bogatih regijah tudi prednostna 

področja naložb kohezijske politike; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Predlog spremembe  120 

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

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

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

Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas 

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 90 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

90. meni, da je izjemno pomembno, da 

se financiranje kohezijske politike za 

obdobje po letu 2020 za EU-27 ohrani vsaj 

na ravni proračuna v obdobju 2014–2020 v 

stalnih cenah; poudarja, da bi moral BDP 

ostati eno od meril za dodeljevanje 

sredstev kohezijske politike, a meni, da bi 

ga bilo treba dopolniti z nizom socialnih, 

okoljskih in demografskih kazalcev, saj bi 

se tako bolje upoštevale nove vrste 

neenakosti med regijami EU in znotraj njih 

v vseh državah članicah; poleg tega 

podpira, da se tudi v novem programskem 

obdobju še naprej izvajajo elementi, ki so 

kohezijsko politiko v sedanjem večletnem 

finančnem okviru posodobili in jo bolj 

usmerili v rezultate, tj. tematska 

osredotočenost, predhodne pogojenosti, 

okvir uspešnosti ter povezava z 

gospodarskim upravljanjem; 

90. meni, da je izjemno pomembno, da 

se financiranje kohezijske politike za 

obdobje po letu 2020 za EU-27 ohrani vsaj 

na ravni proračuna v obdobju 2014–2020 v 

stalnih cenah; je močno zaskrbljen zaradi 

nedavnih izjav Komisije o morebitnem 

drastičnem zmanjšanju proračunskih 

sredstev za kohezijsko politiko v 

naslednjem večletnem finančnem okviru, 

kar bi vodilo v izključitev nekaterih ali 

celo večine regij iz te politike; zagovarja 

proračun, prilagojen izzivom, in poziva, 

naj kohezijska politika ne postane 

spremenljivka za prilagajanje; opozarja, 

da je pokritost vseh regij Unije s 

kohezijsko politiko za Evropski parlament 

bistvena; poudarja, da bi moral BDP ostati 

eno od meril za dodeljevanje sredstev 

kohezijske politike, a meni, da bi ga bilo 

treba dopolniti z nizom socialnih, okoljskih 

in demografskih kazalcev, saj bi se tako 

bolje upoštevale nove vrste neenakosti med 

regijami EU in znotraj njih v vseh državah 

članicah; je prepričan, da bo eden glavnih 

izzivov bodoče kohezijske politike 

zagotoviti ustrezno podporo regijam s 

srednjim dohodkom, da bodo lahko še 



 

AM\1148071SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

naprej sledile pozitivnemu razvoju, in da 

mora kohezijska politika zmanjševati 

razlike med regijami in znotraj njih ter 

preprečevati, da bi ranljive regije 

nazadovale, tako da se preuči razširitev 

obsega in deleža sredstev, ki so na voljo za 

kategorijo regij v prehodu; poleg tega 

podpira, da se tudi v novem programskem 

obdobju še naprej izvajajo elementi, ki so 

kohezijsko politiko v sedanjem večletnem 

finančnem okviru posodobili in jo bolj 

usmerili v rezultate, tj. tematska 

osredotočenost in okvir uspešnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Predlog spremembe  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Hrisogonos 

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

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, 

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 90 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 90a. ponavlja stališče, da za kohezijsko 

politiko ne bi smeli veljati pogoji na 

evropski ravni, na katere ne bi mogli 

vplivati lokalni in regionalni organi ter 

drugi upravičenci; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Predlog spremembe  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Hrisogonos 

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

Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Helmut 

Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 90b. meni, da je treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru zagotoviti 

dovolj sredstev za uresničevanje 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije v najbolj oddaljenih regijah 

Unije ter za posebne ukrepe v teh regijah 

iz člena 349 PDEU v skladu s cilji in 

načeli, navedenimi v sporočilu Evropske 

komisije o trdnejšem in prenovljenem 

strateškem partnerstvu z najbolj 

oddaljenimi regijami EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Predlog spremembe  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

91. je odločno zavezan uresničitvi 

socialne Evrope in izvajanju evropskega 

stebra socialnih pravic, kar je zaveza, ki 

izhaja iz člena 9 PDEU, in sicer na 

podlagi trajnostne rasti visoko 

konkurenčnega socialnega tržnega 

gospodarstva, ki si prizadeva za polno 

zaposlenost in socialni napredek, 

spodbujanje enakosti spolov, 

medgeneracijsko solidarnost in varovanje 

pravic otrok, kot je določeno v Pogodbah; 

poudarja, da je za takšno izvajanje 

potrebno ustrezno financiranje socialnih 

politik in da bi bilo zato treba povečati 

sredstva za obstoječe instrumente, ki 

prispevajo k tem ciljem, zlasti za Evropski 

socialni sklad, pobudo za zaposlovanje 

mladih, Sklad za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim, Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji ter Program za zaposlovanje 

in socialne inovacij; vztraja, da jih je treba 

v naslednjem večletnem finančnem okviru 

ohraniti in še naprej izvajati predvsem prek 

dodeljevanja nepovratnih sredstev; 

91. je odločno zavezan preusmeritvi 

evropske strukture, da bi se izvajala 

socialna Evropa in evropski steber 

socialnih pravic, s tem pa dosegli polna 

zaposlenost in socialni napredek, tudi s 

spodbujanjem enakosti spolov, 

medgeneracijske solidarnosti in varovanja 

pravic otrok, kot je določeno v PDEU; 

poudarja, da je za takšno izvajanje 

potrebno ustrezno financiranje socialnih 

politik in da bi bilo zato treba povečati 

sredstva za obstoječe instrumente, ki 

prispevajo k tem ciljem, zlasti za Evropski 

socialni sklad, pobudo za zaposlovanje 

mladih, Sklad za evropsko pomoč najbolj 

ogroženim, Evropski sklad za prilagoditev 

globalizaciji ter Program za zaposlovanje 

in socialne inovacij; vztraja, da jih je treba 

v naslednjem večletnem finančnem okviru 

ne le ohraniti, ampak tudi finančno 

okrepiti v skladu z njihovimi cilji, in še 

naprej izvajati predvsem prek dodeljevanja 

nepovratnih sredstev; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Predlog spremembe  124 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Martina Michels, 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 93 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

93. poudarja, da bi moral zlasti 

Evropski socialni sklad razširiti svojo 

podporo razvoju socialnega dialoga, in 

sicer z izboljšanjem izgradnje zmogljivosti 

socialnih partnerjev, vključno na evropski 

sektorski in medsektorski ravni, in da bi 

morala ta zaveza postati obvezna za države 

članice v vseh regijah EU; 

93. poudarja, da bi moral zlasti 

Evropski socialni sklad razširiti svojo 

podporo razvoju socialnega dialoga, in 

sicer z izboljšanjem izgradnje zmogljivosti 

socialnih partnerjev, vključno na evropski 

sektorski in medsektorski ravni, in da bi 

morala ta zaveza postati obvezna za države 

članice v vseh regijah EU; vztraja, da bi 

moral Evropski socialni sklad podpirati 

prehod na krožno gospodarstvo, s tem da 

bi ponujal in krepil pomoč pri 

usposabljanju delavcev; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Predlog spremembe  125 

Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kateřina Konečná, 

Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, 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 99 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 99a. opozarja, da se s 

prostotrgovinskimi sporazumi ne 

zmanjšuje le zaposlenost, zlasti v 

kmetijstvu, ampak se zelo pogosto 

ogrožata ekonomska in socialna kohezija 

ter povečuje nelagodje med delavci in 

splošno nezadovoljstvo v javnosti; meni, 

da bi z usklajeno strategijo solidarnega 

protekcionizma zmanjšali tveganje za 

zunanje izvajanje poslov in ustvarili 

pogoje za preselitev industrijske 

proizvodnje v EU; poudarja pomen 

resnične industrijske politike v vsej Uniji, 

ki bi prinesla trajnostno in vključujočo 

rast; 

Or. en 



 

AM\1148071SL.docx  PE616.074v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

8.3.2018 A8-0048/126 

Predlog spremembe  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 99 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 99b. meni, da bi bilo treba represivne 

agencije Unije zaradi humanitarne krize, 

ki je posledica krize sprejema migrantov, 

dopolniti z agencijo EU, katere glavna 

naloga bi bila zaščita posameznikov, 

humanitarna podpora in reševalne 

operacije, varovala pa bi temeljne pravice 

vseh, ne glede na to, ali so državljani 

Unije ali ne; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Predlog spremembe  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), 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 101 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

101. potrjuje, da je posodobljena skupna 

kmetijska politika bistvena za prehransko 

varnost in neodvisnost, ohranjanje 

podeželskega prebivalstva in zaposlitev, 

trajnostni razvoj, okoljsko, kmetijsko in 

gozdarsko trajnost ter za zagotavljanje 

zdravih, kakovostnih in cenovno dostopnih 

živilskih proizvodov za Evropejce; 

poudarja, da so se potrebe po hrani in 

zdravstvu povečale, tako kot potrebi po 

podpiranju prehoda evropskega kmetijstva 

na okolju prijaznejše prakse kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

poudarja, da je treba podpreti varnost 

prihodkov kmetov in okrepiti povezavo 

med skupno kmetijsko politiko in 

zagotavljanjem javnih dobrin; poudarja, da 

je skupna kmetijska politika ena od najbolj 

integriranih politik ter da se financira 

pretežno na ravni EU in torej nadomešča 

porabo na ravni držav; 

101. potrjuje, da je posodobljena skupna 

kmetijska politika bistvena za prehransko 

varnost in neodvisnost, ohranjanje 

podeželskega prebivalstva in zaposlitev, 

trajnostni razvoj, okoljsko, kmetijsko in 

gozdarsko trajnost ter za zagotavljanje 

zdravih, kakovostnih in cenovno dostopnih 

živilskih proizvodov za Evropejce; 

poudarja, da so se potrebe po hrani in 

zdravstvu povečale, tako kot potrebi po 

podpiranju prehoda evropskega kmetijstva 

na okolju prijaznejše prakse kmetovanja in 

spopadanju s podnebnimi spremembami; 

poudarja, da je treba podpreti varnost 

prihodkov kmetov in okrepiti povezavo 

med skupno kmetijsko politiko in 

zagotavljanjem javnih dobrin; poudarja, da 

je skupna kmetijska politika ena od najbolj 

integriranih politik ter da se financira 

pretežno na ravni EU in torej nadomešča 

porabo na ravni držav; zavrača vse 

poskuse, da bi se stroški skupne kmetijske 

politike ponovno nacionalizirali, in 

poudarja, da so potrebni mehanizmi za 

javno regulacijo proizvodnje in trgov, s 

katerimi bi zagotavljali poštene cene 

proizvajalcev ter stabilen in pošten 
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dohodek za kmete; 

Or. en 


