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8.11.2018 A8-0358/35 

Predlog spremembe  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da predlog Komisije o 

skupni višini naslednjega večletnega 

finančnega okvira, ki znaša 1,08 % BND 

EU-27 (oz. 1,11 % z Evropskim razvojnim 

skladom), v odstotkih BND predstavlja 

realno znižanje primerjavi s sedanjim 

večletnim finančnim okvirom; meni, da 

predlagana raven večletnega finančnega 

okvira Uniji ne bo omogočila, da bi 

izpolnila svoje politične zaveze in se 

odzivala na pomembne prihodnje izzive; 

zato se namerava pogajati o potrebnem 

zvišanju; 

3. želi spomniti, da mora Unija, kot je 

navedeno v Wernerjevem poročilu iz leta 

1970 in MacDougalovem poročilu iz leta 

1977, povečati svoja sredstva zgolj zato, da 

bi tlakovala pot za izravnavo razlik, ki 

izhajajo iz enotnega trga in obstoječe 

gospodarske arhitekture; zato uradno 

spreminja svoje stališče glede ravni 
večletnega finančnega okvira 2021–2027, 

ki bi ga bilo treba določiti na 4.074,1 

milijarde EUR v cenah iz leta 2018, kar bi 

predstavljalo 4 % BND EU-27, da bi se 

zagotovila raven financiranja za ključne 

politike EU, da bodo lahko izpolnile svoje 

naloge in cilje; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Predlog spremembe  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 30 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 30a. poziva, naj se odpravi sedanji 

sistem zgornjih mej in naj se večletni 

finančni okvir preoblikuje v prilagodljiv 

in organiziran sistem načrtovanja 

programov na ravni EU ter ukrepom, ki 

jih je treba izvesti, nameni zadostna 

sredstva; meni, da bi morale institucije 

EU spoštovati zgornje meje odhodkov 

skozi celoten cikel, primanjkljaje pa 

izravnati s presežki v celotnem obdobju 

večletnega finančnega okvira; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Predlog spremembe  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 47 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 47a. poziva k pristnemu boju proti 

davčnim utajam in izogibanju davkom, in 

sicer z uvedbo odvračilnih sankcij, zlasti 

za offshore ozemlja in za tiste, ki 

omogočajo ali spodbujajo takšne 

dejavnosti, in kot prvi korak za tiste, ki 

poslujejo na evropski celini; meni, da bi 

morale države članice sodelovati z 

vzpostavitvijo usklajenega sistema za 

spremljanje kapitalskih tokov, da bi se 

borili proti davčnim utajam, izogibanju 

davkom in pranju denarja; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Predlog spremembe  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. namerava zagotoviti zadostno 

raven financiranja na podlagi predloga 

Komisije za razdelka Migracije in 

upravljanje meja (razdelek 4) ter Varnost 

in obramba (razdelek 5), vključno z 

odzivanjem na krize; ponovno potrjuje 

svoje dolgoletno stališče, da bi morale biti 

dodatne politične prednostne naloge 
povezane z dodatnimi finančnimi sredstvi, 

da ne bi bili ogroženi obstoječi politike in 

programi ter njihovo financiranje v 

sklopu novega večletnega finančnega 

okvira; 

18. Poziva, naj se glede na nujnost in 

razsežnost potekajočega procesa 

podnebnih sprememb prednost nameni 

programom EU, ki pomagajo pri 

posplošitvi novih sistemov proizvodnje na 

podlagi čistih obnovljivih virov energije, 

usklajenih s tehnologijami, surovinami in 

procesi proizvodnje, ki omejujejo 

proizvodnjo odpadkov in emisij 

toplogrednih plinov; meni, da bi bilo treba 

v ta namen okrepiti vse programe, 

povezane s prehodom na nov model 

proizvodnje, in sicer s sredstvi, ki so se 

doslej uporabljala v vojaške namene in jih 

je treba v novem večletnem finančnem 

okviru popolnoma prerazporediti; poziva 

k popolni ukinitvi vseh programov EU, 

povezanih z obrambo; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Predlog spremembe  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. poziva k novi zasnovi naložbene 

politike, vključno z vsemi naložbenimi 

mehanizmi EU v okviru večletnega 

finančnega okvira; meni, da bi morali ti 

mehanizmi temeljiti na nedvoumnih 

javnih naložbah ter spodbujati nova in 

dostojna delovna mesta v okviru 

naložbenih programov, usklajenih z 

novim energetskim prehodom na podlagi 

čistih in obnovljivih virov energije, in 

resničen proces zbliževanja v Evropi; 

meni, da bi morali delovati tudi kot 

samodejni blažilni mehanizmi prek 

kazalnikov, katerih namen je izravnati 

neravnovesja v zunanjih bilancah držav 

članic; meni, da bo to pomenilo številnejše 

in boljše naložbe v državah članicah z 

zunanjim primanjkljajem, medtem ko se 

bodo plače v državah s presežkom 

povečale; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Predlog spremembe  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Vmesno poročilo o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči 

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 39 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 39a. predlaga proces prehoda za 

popravek sistema nacionalnih prispevkov, 

ki je doslej prevladoval; meni, da bi moral 

ta sistem temeljiti na novem načrtu za 

fiskalno sodelovanje med državami 

članicami v skladu z naprednejšimi 

davčnimi režimi; meni, da mora sistem 

lastnih sredstev EU vključevati 

distribucijsko merilo, povezano z 

dohodkom na prebivalca, in da to pomeni, 

da morajo osrednje države članice, ki 

zaradi ekonomske strukture euroobmočja 

izkoriščajo svoje presežke plačilne 

bilance, prispevati več, da bi izravnale 

neenakomerno evropsko porazdelitev 

dela, s čimer bi se omogočilo resnično 

zbliževanje po vsej Evropi; 

Or. en 

 

 


