
 

AM\1168619SL.docx  PE624.234v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

9.11.2018 A8-0358/56 

Predlog spremembe  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Vmesno poročilo 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Vmesno poročilo Predlog spremembe 

 4a. zavrača neoliberalno politično 

usmeritev tega večletnega finančnega 

okvira, zlasti v zvezi s kohezijsko politiko, 

naložbenimi programi in pristopom držav 

kandidatk; v zvezi s tem poudarja, da v 

celoti nasprotuje makroekonomski 

pogojenosti, vsiljeni kohezijski politiki, 

kar se kaže v predlogu skupnih določb o 

ESRR, ESS+, Kohezijskem skladu in 

ESPR, zavrača pa tudi program za 

podporo reformam in pogojenost, ki jo 

nalaga predpristopna pomoč; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Predlog spremembe  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Vmesno poročilo 

Odstavek 4 b (novo) 

 

Vmesno poročilo Predlog spremembe 

 4b. zavrača ostrejšo militaristično, 

agresivno in z varnostjo obsedeno 

usmeritev predloga o večletnem 

finančnem okviru 2021–2027, pa tudi 

rasistični in ksenofobni pristop k 

migraciji, v škodo miru in solidarnosti 

med narodi; v zvezi s tem zavrača 

načrtovano precejšnje povečanje 

proračunskih sredstev za obrambo in 

varnost; zato poziva, da se sredstva, 

predvidena za Sklad za notranjo varnost, 

Evropski obrambni sklad, skupno zunanjo 

in varnostno politiko, vojaško mobilnost 

in instrument za sosedstvo ter razvojno in 

mednarodno sodelovanje, v celoti dodelijo 

politikam, ki podpirajo ekonomsko, 

socialno in teritorialno kohezijo, male in 

srednje velike kmetije, mali priobalni 

ribolov in industrijski razvoj, zlasti v 

državah z manjšo industrijsko 

zmogljivostjo, pa tudi sprejemu in 

vključevanju migrantov; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Predlog spremembe  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Vmesno poročilo 

Odstavek 4 c (novo) 

 

Vmesno poročilo Predlog spremembe 

 4c. ugotavlja, da si praktične izkušnje pri 

izvajanju tematske koncentracije 

nasprotujejo in da ni nobenega dokaza o 

pozitivni povezavi med zmanjševanjem 

regionalnih razlik in tematsko 

koncentracijo, saj so nekatere analize 

pokazale, da so obstoječe možnosti 

tematske koncentracije dejansko povečale 

regionalne razlike, na primer med 

velikimi mestnimi območji in 

preostankom Evrope, in celo med 

državami z BDP, ki presega povprečje EU, 

na eni strani ter kohezijskimi državami na 

drugi strani; iz tega razloga se zavzema za 

to, da se državam članicam da večjo 

samostojnost in prožnost pri upravljanju 

novega večletnega finančnega okvira, in 

zavrača nadaljnjo centralizacijo in 

birokratizacijo skupnih pravil o izvajanju; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Predlog spremembe  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

dogovora 

(2018/0166R(APP)) 

Vmesno poročilo 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Vmesno poročilo Predlog spremembe 

 10a. poudarja, da odločitev o večletnem 

finančnem okviru 2021–2027 zahteva 

soglasje držav članic v Svetu; meni, da je 

to načelo nujno, saj bo samo tako 

odobreni večletni finančni okvir 

sprejemljiv za vse države članice in bo 

izključena vsakršna možnost, da večina 

vsili sprejetje predloga zoper voljo 

manjšine držav članic; zato zavrača vse 

poskuse, da bi odpravili načelo soglasja v 

zvezi s sprejetjem večletnega finančnega 

okvira; 

Or. pt 

 

 


