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8.3.2018 A8-0048/136 

Predlog spremembe  136 

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

Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, 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 109 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 109a. nasprotuje združitvi vseh zunanjih 

instrumentov v en sam instrument, saj 

bodo demokratični nadzor, sledljivost 

sredstev in odhodkov ter tudi 

parlamentarni nadzor še bolj ovirani in 

omejeni; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/137 

Predlog spremembe  137 

Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Neoklis Silikiotis (Neoklis 

Sylikiotis), 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 111 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

111. meni, da bi Unija z novim 

razdelkom, namenjenim varnosti, miru in 

stabilnosti za vse, pokazala na prednostni 

pomen, ki ga pripisuje tej novi politični 

odgovornosti, potrdila njeno posebnost ter 

dosegla skladnost med svojo notranjo in 

zunanjo razsežnostjo; 

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/138 

Predlog spremembe  138 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Rina Ronja Kari, Merja 

Kyllönen, Paloma López Bermejo, Liadh Ní Riada, 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 113 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir podpirati 

vzpostavitev evropske obrambne unije; se 

nadeja – vsled napovedim Komisije na 

tem področju – ustreznih zakonodajnih 

predlogov, ki bodo vključevali namenski 

program EU za raziskave na področju 

obrambe in program za razvoj industrije, 

ki ga bodo dopolnjevale naložbe držav 

članic v opremo v okviru evropskega 

sodelovanja; v zvezi s tem ponovno 

potrjuje svoje trdno prepričanje, da bi bilo 

treba dodatne politične prednostne naloge 

pospremiti z dodatnimi finančnimi 

sredstvi; opozarja, da bodo večje 

obrambno sodelovanje, združevanje 

raziskav in opreme ter odprava 

podvajanja povečali strateško avtonomijo 

in konkurenčnost evropske obrambne 

industrije ter privedli do občutnega 

povečanja učinkovitosti, ki se pogosto 

ocenjuje na približno 26 milijard EUR na 

leto;  

črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/139 

Predlog spremembe  139 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Martina Michels, 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 113 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

113. je prepričan, da bi moral naslednji 

večletni finančni okvir podpirati 

vzpostavitev evropske obrambne unije; se 

nadeja – vsled napovedim Komisije na 

tem področju – ustreznih zakonodajnih 

predlogov, ki bodo vključevali namenski 

program EU za raziskave na področju 

obrambe in program za razvoj industrije, 

ki ga bodo dopolnjevale naložbe držav 

članic v opremo v okviru evropskega 

sodelovanja; v zvezi s tem ponovno 

potrjuje svoje trdno prepričanje, da bi bilo 

treba dodatne politične prednostne naloge 

pospremiti z dodatnimi finančnimi 

sredstvi; opozarja, da bodo večje 

obrambno sodelovanje, združevanje 

raziskav in opreme ter odprava 

podvajanja povečali strateško avtonomijo 

in konkurenčnost evropske obrambne 

industrije ter privedli do občutnega 

povečanja učinkovitosti, ki se pogosto 

ocenjuje na približno 26 milijard EUR na 

leto; 

 

113. zavrača predlog, da bi naslednji 

večletni finančni okvir podpiral 

vzpostavitev evropske obrambne unije; 

zavrača nadaljnjo militarizacijo EU, 

nadaljevanje vzpostavljanja programa EU 

za raziskave na področju obrambe in 

programa za razvoj industrije na področju 

obrambe in oboroževanja ter 

vzpostavljanje vojaškega industrijskega 

kompleksa EU; poleg tega nasprotuje 

združitvi notranje in zunanje varnosti ter 

podreditvi trgovinske, razvojne in 

energetske politike v okviru SZVP/SVOP; 

v zvezi s tem poudarja, da mora EU znova 

postati strogo civilni akter, spodbujati 

prednostne naloge, kot so izkoreninjenje 

revščine in doseganje ciljev trajnostnega 

razvoja, mirno reševanje konfliktov, 

nadzor nad oborožitvijo, režim neširjenja 

jedrskega orožja ter popolna jedrska 

razorožitev, pravična trgovina ter 

uravnoteženi gospodarski odnosi; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/140 

Predlog spremembe  140 

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

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 113 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 113a. globoko obžaluje dejstvo, da je 

izstop Združenega kraljestva iz EU služil 

kot priložnost za povečanje in pospešitev 

militarizacije EU, ki naj bi vodila k 

vzpostavitvi vojaške unije in vojske EU; 

zavrača sodelovanje držav članic pri 

evropskih vojaških zmogljivostih in 

oborožitvenih politikah, kot je stalno 

strukturno sodelovanje (PESCO), ki krši 

tudi načelo soglasja SZVP/SVOP; 

nasprotuje stalni krepitvi in podpori za 

obrambno in oborožitveno industrijo; 

poudarja, da vzpostavitev evropskega 

obrambnega sklada, programa EU na 

področju obrambe in programa EU za 

raziskave na področju obrambe krši 

določbe iz člena 41(2) PEU, ki določa, da 

se odhodki za ukrepe, ki imajo vojaške ali 

obrambne posledice, ne smejo kriti iz 

proračuna Unije; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/141 

Predlog spremembe  141 

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

Flanagan, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, 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 114 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

114. kar zadeva večjo pozornost, ki se 

namenja varnosti in obrambi v Uniji, 

zahteva ponovno oceno vse zunanjih 

odhodkov za varnost; se zlasti nadeja 

reforme mehanizma Athena in 

finančnega instrumenta za mirovno 

pomoč za Afriko, po tem, ko bo Evropski 

razvojni sklad vključen v proračun; 

pozdravlja nedavne zaveze držav članic v 

okviru stalnega strukturiranega 

sodelovanja ter prosi podpredsednico 

Komisije/visoko predstavnico Unije za 

zunanje zadeve in varnostno politiko in 

Komisijo, naj pojasnita njegovo 

financiranje v prihodnosti; poziva, naj se 

oblikuje program, ki bo nasledil 

instrument za prispevanje k stabilnosti in 

miru ter bo osredotočen na odzivanje na 

krize ter vzpostavljanje zmogljivosti za 

varnost in razvoj, obenem pa naj se poišče 

pravno ustrezna rešitev za vzpostavljanje 

vojaške zmogljivosti; 

114. črtano 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/142 

Predlog spremembe  142 

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 114 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 114. obžaluje, da so varnostni in 

obrambni instrumenti EU, kot sta 

mehanizem Athena in mirovna pomoč za 

Afriko, povezani z razvojno politiko ali 

Evropskim razvojnim skladom; pozdravlja 

nedavne zaveze držav članic v okviru 

stalnega strukturiranega sodelovanja in 

prosi podpredsednico Komisije/visoko 

predstavnico Unije za zunanje zadeve in 

varnostno politiko ter Komisijo, naj 

pojasnita njegovo prihodnje financiranje; 

poziva, naj se oblikuje program, ki bo 

nasledil instrument za prispevanje k 

stabilnosti in miru ter bo osredotočen na 

odzivanje na krize ter vzpostavljanje 

zmogljivosti na humanitarnem in 

razvojnem področju; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/143 

Predlog spremembe  143 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Anderson, Lynn Boylan, 

Matt Carthy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), 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 120 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

120. poudarja, da so odprava 

diskriminacije ter neenakosti spolov in 

nasilja na podlagi spola bistvenega pomena 

za izpolnjevanje zavez EU glede 

vključujoče Evrope; zato podpira 

vključevanje načela enakosti spolov in 

zavez glede enakosti spolov v vse politike 

EU v naslednjem večletnem finančnem 

okviru, pa tudi okrepljeno proračunsko 

razsežnost za boj proti vsem oblikam 

diskriminacije, pri čemer se posebna 

pozornost nameni razsežnosti enakosti 

spolov v kontekstih migracij in azilne 

politike ter zunanjih politik EU; 

120. poudarja, da so odprava 

diskriminacije ter neenakosti spolov in 

nasilja na podlagi spola ter uporaba načela 

enakega plačila za enako delo bistvenega 

pomena za izpolnjevanje zavez EU glede 

vključujoče Evrope; zato podpira 

vključevanje načela enakosti spolov in 

zavez glede enakosti spolov v vse politike 

EU v naslednjem večletnem finančnem 

okviru, pa tudi okrepljeno proračunsko 

razsežnost za boj proti vsem oblikam 

diskriminacije, pri čemer se posebna 

pozornost nameni razsežnosti enakosti 

spolov v kontekstih migracij in azilne 

politike ter zunanjih politik EU; 

Or. en 

 

 


