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12.3.2018 A8-0062/16 

Predlog spremembe  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava F a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Fa. ker bi moral proračun Unije 

spodbujati javne naložbe s podpiranjem 

produktivnih in strateških sektorjev (tudi 

njihove posodobitve in trajnosti) ter javnih 

storitev, ustvarjanje delovnih mest s 

pravicami, boj proti revščini, družbenemu 

izključevanju in neenakosti, varovanje 

okolja in izkoristek celotnega potenciala 

vseh držav in regij, pa tudi prizadevanja 

za zunanje odnose, utemeljene na 

solidarnosti, sodelovanju, medsebojnem 

spoštovanju in miru;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Predlog spremembe  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. se zavzema za občutno povečanje 

proračuna EU, da se bo izboljšala njegova 

porazdelitvena funkcija, s čimer bo 

prispeval k ekonomski in socialni 

koheziji;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Predlog spremembe  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2b. zavrača pogodbo o stabilnosti, 

usklajevanju in upravljanju v ekonomski 

in monetarni Uniji (fiskalni pakt), 

zakonodajo o ekonomskem upravljanju in 

pakt „evro plus“, saj nadaljujejo politike 

varčevanja v EU in njenih državah 

članicah – politike izkoriščanja, 

osiromašenja in poglabljanja družbenih 

neenakosti in krivic, ki so napad na 

pravice in socialne funkcije države – kar 

bo brez dvoma poslabšalo ekonomske in 

socialne razmere, zlasti v državah, kjer so 

te že zdaj slabše; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Predlog spremembe  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. poziva k dodelitvi finančnih sredstev 

programom, s katerimi se spodbuja 

zaposlovanje s pravicami in socialno 

vključevanje mladih, pri čemer je treba 

zagotoviti, da se s sredstvi EU ne bo 

spodbujalo neplačano pripravništvo, 

ustvarjanje negotovih delovnih pogojev ali 

nadomeščanje stalne zaposlitve z začasno 

oziroma neplačanim pripravništvom;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Predlog spremembe  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Smernice za proračun 2019 – oddelek III 

2017/2286(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. meni, da je treba opustiti politike 

Evropske unije, če želimo ustrezno 

reševati težave trajnostne gospodarske 

rasti, brezposelnosti, revščine, družbene 

izključenosti in neenakosti (zlasti glede 

dohodkov); poudarja, da je potrebna nova 

strategija, ki bo utrla novo pot za Evropo, 

pot polne zaposlenosti, delovnih mest s 

pravicami in dostojnih plač, družbene in 

gospodarske kohezije ter socialne zaščite 

za vse, saj to zagotavlja najvišji življenjski 

standard, pot, ki bo upoštevala razvojne 

potrebe vsake države članice, še zlasti 

najmanj razvitih, ki bo spodbudila 

dejansko zbliževanje in prispevala k 

zmanjšanju razvojnih razlik med 

državami članicami ter obstoječih 

gospodarskih, socialnih in regijskih 

neskladij; 

Or. pt 

 

 


