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12.3.2018 A8-0062/24 

Predlog spremembe  24 

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 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  11a. meni, da je proračun EU lahko in 

mora biti instrument za podporo 

razoroževanju, vključno z jedrskim 

razoroževanjem, in ponavlja, da mora biti 

varovanje in spodbujanje miru 

prednostna naloga držav članic EU; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/25 

Predlog spremembe  25 

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 18 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18a. poziva k povečanju proračunskih 

postavk, namenjenih učinkovitim rešitvam 

za sprejemanje in družbeno vključevanje 

beguncev in migrantov; zavrača vse 

proračunske ukrepe in politike, ki 

spodbujajo eksternalizacijo meja EU, kot 

so Frontex, oboroževalna tekma in 

militarizacija mednarodnih odnosov, kot 

jih predlaga EU; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/26 

Predlog spremembe  26 

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 18 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  18b. odločno zavrača vse poskuse, da bi se 

zmanjšala proračunska sredstva za 

kohezijo, nasprotno, zavzema se za 

njihovo občutno povečanje; zavrača 

namero, da se povečajo finančna sredstva 

za vojaško industrijo, militarizem in 

zunanje posredovanje EU, zlasti s 

prerazporejanjem sredstev kohezijske 

politike; obžaluje namero, da se 

proračunska sredstva usmerjajo v 

militarizem, varnost in zunanje 

posredovanje, saj so ti razlog za več 

trenutnih oboroženih spopadov, za 

migracijske tokove in za odvzemanje 

sredstev državam v razvoju; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/27 

Predlog spremembe  27 

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 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. poudarja, da zunanja politika Unije, 

zlasti globalna strategija EU, in drugi 

instrumenti spodbujajo zunanje 

posredovanje EU in militarizem, kar vse 

sodi v politiko omejevanja pravic, 

svoboščin in jamstev državljanov, ki jo 

vodi EU; zato zavrača vsakršno uporabo 

proračuna za utrjevanje teh politik 

zunanjega delovanja EU; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/28 

Predlog spremembe  28 

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 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  25a. poziva k uvedbi programov pomoči za 

države članice, ki se želijo pogajati o 

izstopu iz območja evra z utemeljitvijo, da 

je sodelovanje v njem postalo nevzdržno; 

meni, da je treba v teh programih med 

drugim ponuditi ustrezno odškodnino za 

družbeno in gospodarsko škodo, ki je 

nastala zaradi uporabe enotne valute; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/29 

Predlog spremembe  29 

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 22 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 22a. poziva k oblikovanju posebnih 

načrtov v podporo gospodarstvom držav, 

ki se soočajo z najhujšimi težavami in 

imajo največje primanjkljaje, zlasti držav, 

kjer je posredovala trojka; meni, da je 

treba v teh načrtih predvideti ustrezna 

finančna sredstva in potrebne izjeme pri 

delovanju enotnega trga in izvajanju 

skupnih politik; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/30 

Predlog spremembe  30 

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 29 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 29a. poudarja, da so potrebni mehanizmi 

za javno regulacijo proizvodnje in trgov, 

da bi zagotovili poštene cene 

proizvajalcem ter stabilen in pravičen 

dohodek za kmete; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/31 

Predlog spremembe  31 

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 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. poziva k povečanju Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, ki bo 

namenjeno predvsem podpori malemu, 

priobalnemu in obrtnemu ribolovu, 

izboljševanju varnostnih razmer 

ribolovnih flot, delovnih pogojev, zdravja 

in higiene na krovu, boljšemu poznavanju 

stanja ribolovnih virov s prispevanjem k 

večjim zmogljivostim institucij na 

področju raziskav in razvoja v državah 

članicah ter vzpostavitvi mehanizmov za 

nadomestila in dohodkovno podporo 

ribičem zaradi nestabilnosti dejavnosti; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/32 

Predlog spremembe  32 

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 30 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30b. se zavzema za uvedbo programa, 

namenjenega posebnim potrebam 

ribiškega sektorja v najbolj oddaljenih 

regijah, ki bo nasledil program POSEI-

Pescas; 

Or. pt 
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12.3.2018 A8-0062/33 

Predlog spremembe  33 

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 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. zavrača uporabo proračuna EU za 

financiranje strategij liberalizacije in 

privatizacije, kot so železniški svežnji in 

enotno evropsko nebo, saj prinašajo 

zmanjšanje kakovosti in varnosti 

opravljenih storitev, večje izkoriščanje 

delavcev v transportu in podreditev tega 

strateškega sektorja interesom 

multinacionalk; 

Or. pt 

 

 


