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11.12.2018 A8-0454/1 

Predlog spremembe  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. meni, da ne v sedanjem ne v 

prejšnjih predlogih ni bilo dovolj 

proračunskih sredstev za izvajanje načela 

ekonomske, socialne in teritorialne 

kohezije; meni, da bi bilo treba za dosego 

tega cilja občutno povečati sredstva za 

kohezijsko politiko; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Predlog spremembe  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1b. meni, da predlagani proračun še 

zdaleč 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. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Predlog spremembe  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1c. poziva k pripravi posebnih načrtov, 

s katerimi bi podprli gospodarstva držav s 

trgovinskim primanjkljajem, 

primanjkljajem na tekočem računu in 

nevzdržnimi dolgovi ter zagotovili 

finančna sredstva in potrebna odstopanja 

pri delovanju enotnega trga in skupnih 

politikah; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Predlog spremembe  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1d. poziva k oblikovanju programov za 

podporo državam članicam, ki se želijo 

pogajati o izstopu iz euroobmočja z 

utemeljitvijo, da je udeležba postala 

nevzdržna in neznosna; meni, da bi bilo 

treba s temi programi zagotoviti ustrezno 

nadomestilo za socialno in ekonomsko 

škodo, ki jo je povzročila pridružitev 

enotni valuti; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Predlog spremembe  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1e. poudarja, da je potrebna usklajena 

naložbena strategija Unije v obliki 

naložbenega programa Unije za trajnostni 

razvoj in zaposlovanje, za katerega bosta v 

desetih letih iz proračuna Unije letno 

namenjena vsaj 2% BDP, kar bi dopolnilo 

podobna prizadevanja držav članic na 

področju javnih naložb; ugotavlja, da bi 

se tak naložbeni program delno financiral 

sam na račun večje rasti BDP in 

prihodkov od davkov; poziva Komisijo in 

Svet, naj dodatna finančna sredstva 

vključita v svoj predlog proračuna za 

leto 2019; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/6 

Predlog spremembe  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 f (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1f. z obžalovanjem poudarja, da 

nesreče pogosto najbolj prizadenejo prav 

tiste, ki imajo manj možnosti za lastno 

zaščito, tako posameznike kot države; 

ugotavlja, da bi moralo biti odzivanje na 

naravne nesreče in nesreče, ki jih 

povzroči človek, čim hitrejše, da bo škoda 

čim manjša in da bo mogoče rešiti ljudi in 

premoženje; poudarja, da je treba dodatno 

povečati sredstva, zlasti v proračunskih 

vrsticah za preprečevanje nesreč in 

pripravljenost nanje v Uniji, zlasti ob 

upoštevanju požarov v Grčiji in Španiji ter 

na Portugalskem (katerih tragična 

posledica so bile smrtne žrtve), ki 

dramatično in občutno vplivajo na ljudi; 

Or. pt 



 

AM\1171929SL.docx  PE631.604v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

11.12.2018 A8-0454/7 

Predlog spremembe  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 g (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1g. opozarja, da je treba povečati 

finančna sredstva za omilitev posledic 

krize in nestanovitnosti kmetijskih trgov, 

ki so že povzročile in še povzročajo 

številne stečaje malih podjetij, s tem pa 

tudi zapuščanje podeželskih območij in 

koncentracijo proizvodnje; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Predlog spremembe  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek -1 h (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1h. poudarja, da bi morala Komisija 

zaradi trdovratnih neravnovesij v 

prehranski dobavni verigi, v kateri je 

položaj primarnih proizvajalcev občutno 

šibkejši kot položaj drugih udeležencev, 

sprejeti ukrepe za večjo preglednost cen in 

marž v tej verigi, s tem pa zagotoviti 

pošteno plačilo za proizvajalce ter večje 

prihodke malih in srednjih kmetov; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Predlog spremembe  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 i (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1i.  opozarja na dejavnike tveganja, ki 

ogrožajo številne gozdne ekosisteme, kot 

so med drugim širjenje invazivnih 

tujerodnih vrst in škodljivcev (kot so 

borova ogorčica in drugi) ter gozdni 

požari; meni, da je treba prek programov 

in ukrepov za podporo skupnosti 

zagotoviti zadostna finančna sredstva za 

oceno ekološkega zdravja gozdov in 

zdravja njihovih rastlin ter njihove 

sanacije, vključno s ponovnim 

pogozdovanjem; ugotavlja, da so ta 

sredstva še posebej pomembna in nujna za 

nekatere države članice, in sicer 

Portugalsko, Grčijo in Španijo, potem ko 

je na njihovih ozemljih prišlo do več 

zaporednih požarov; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Predlog spremembe  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Novi splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 j (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1j.  poziva, naj se glede na najnovejše 

in tragične nesreče, in sicer požare in 

veliko sušo v Grčiji, na Portugalskem in v 

Španiji, povečajo sredstva za rezervo za 

nujno pomoč in Solidarnostni sklad EU; 

Or. pt 

 

 


