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8.11.2018 A8-0358/60 

Predlog spremembe  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. ponovno potrjuje svoje uradno 

stališče, da bi moral večletni finančni 

okvir 2021–2027 znašati 

1.324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 

2018, kar bi predstavljalo 1,3 % BND EU-

27, da bi se zagotovila potrebna raven 

financiranja za ključne politike EU, da 

bodo lahko izpolnile svoje naloge in cilje; 

16. meni, da bi bilo treba glede na 

predlog Komisije občutno povečati 

sredstva večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2021–2027, in priporoča, naj Svet 

začne pogajanja, da bi se to doseglo; 

meni, da predlagani proračun ne bo 

zadostoval za izvajanje načela ekonomske, 

socialne in teritorialne kohezije, da bo 

privedel do povečanja asimetrij in 

spodbudil dinamiko razhajanja med 

državami članicami ter da ga je zato treba 

zavrniti; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Predlog spremembe  61 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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 17 – točka iii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

iii. prek programa instrumenta za 

povezovanje Evrope (IPE-Promet) se 

poveča raven financiranja prometne 

infrastrukture; 

iii. prek programa instrumenta za 

povezovanje Evrope (IPE-Promet) se 

poveča raven financiranja prometne 

infrastrukture ter obenem poveča raven 

financiranja za nacionalno, regionalno in 

lokalno prometno infrastrukturo in 

trajnostno mobilnost; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Predlog spremembe  62 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – točka ix 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

ix. financiranje kohezijske politike za 

EU-27 se ohrani na ravni 

proračuna 2014–2020 v realnem smislu; 

ix. financiranje kohezijske politike za 

EU-27 se občutno poveča nad raven 

proračuna 2014–2020 v realnem smislu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Predlog spremembe  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – točka xiv 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xiv. poveča se sedanje financiranje 

programa Ustvarjalna Evropa; 

 

xiv. poveča se sedanje financiranje 

programa Ustvarjalna Evropa in ustvarijo 

se novi programi in vrstice za financiranje 

v podporo kulturi; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Predlog spremembe  64 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – točka xvi 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xvi. financiranje skupne kmetijske 

politike za EU-27 se ohrani na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 v 

realnem smislu, hkrati pa se načrtuje 

začetni znesek kmetijske rezerve; 

 

xvi. financiranje skupne kmetijske 

politike za EU-27 se ohrani na ravni 

proračuna za obdobje 2014–2020 v 

realnem smislu, hkrati pa se zagotovi 

prerazporeditev plačil, da bi zagotovili 

pravično porazdelitev med državami, 

vrstami proizvodnje in proizvajalci, 

odpravili sedanje razlike in v relativnem 

smislu koristili državam članicam, ki 

imajo največji proizvodni primanjkljaj, ter 

malim in srednje velikim proizvajalcem, 

ter načrtuje začetni znesek kmetijske 

rezerve; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Predlog spremembe  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – točka xvi a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 xvia. okrepi se financiranje za programe 

posebnih možnosti za oddaljene in otoške 

regije (POSEI) in oblikuje posebni POSEI 

program za podporo prometu, za katerega 

se namenijo sredstva, ki niso manjša od 

sredstev obstoječega programa POSEI; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Predlog spremembe  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – točka xvii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xvii. raven sredstev za Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo – glede na njegovo 

novo vlogo na področju modrega 

gospodarstva – se poveča za 10 %; 

 

xvii. raven sredstev za Evropski sklad za 

pomorstvo in ribištvo – glede na njegovo 

novo vlogo na področju modrega 

gospodarstva – se poveča za 10 %, ne da 

se zanemari podpora za ribištvo, za kar je 

treba odpraviti omejitve za obnovo ribiške 

flote, pod pogojem, da se ribolovna 

zmogljivost prilagodi in tako upošteva 

razpoložljivost staležev rib in njihovo 

ohranjanje; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Predlog spremembe  67 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – točka xviii 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xviii. trenutno financiranje programa 

Life+ se podvoji, vključno z namenskimi 

sredstvi za biotsko raznovrstnost in 

upravljanjem mreže Natura 2000; 

 

xviii. trenutno financiranje programa 

Life+ se podvoji, vključno z namenskimi 

sredstvi za biotsko raznovrstnost in 

upravljanjem mreže Natura 2000, ter 

zagotovi pravična porazdelitev sredstev 

med državami članicami; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Predlog spremembe  68 

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

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – točka xix 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xix. uvedejo se posebna sredstva 

(4,8 milijarde EUR) za novi sklad za 

pravičen energetski prehod, namenjen 

omilitvi družbenih, socialnih, ekonomskih 

in okoljskih posledic za delavce in 

skupnosti, ki jih je prizadel prehod z 

odvisnosti od premoga in ogljika; 

 

xix. uvedejo se posebna sredstva 

(4,8 milijarde EUR) za novi sklad za 

pravičen energetski prehod, s katerimi se 

zagotovi pravična porazdelitev sredstev 

med državami članicami, da se omilijo 

družbene, socialne, ekonomske in 

okoljske posledice za delavce in skupnosti, 

ki jih je prizadel prehod z odvisnosti od 

premoga in ogljika; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Predlog spremembe  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 17 – točka xx 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

xx. sredstva za instrumente v podporo 

sosedski in razvojni politiki se povečajo 

za 3,5 milijarde EUR za še večji prispevek 

k financiranju naložbenega načrta za 

Afriko; 

xx. sredstva za instrumente v podporo 

sosedski politiki in politiki razvojnega 

sodelovanja se povečajo za 

3,5 milijarde EUR za še večji prispevek k 

financiranju ukrepov za boj proti revščini 

ter krepitev in razvoj javnih storitev, med 

drugim na področjih izobraževanja, 

zdravstva, socialnega varstva, oskrbe z 

vodo in osnovnimi sanitarnimi storitvami, 

pa tudi za podporo kmetijstvu in industriji 

v Afriki; 

Or. en 

 

 


