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16.10.2019 A9-0017/24

Predlog spremembe 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin 
Buschmann, Marisa Matias, José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, 
Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt 
Carthy, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je trdno prepričan, da je bistveno 
obravnavati podnebni izziv in varovati 
okolje tako, da se bo spodbudilo 
zaposlovanje, ustvarila delovna mesta, 
povečala konkurenčnost, spodbudil 
trajnostni razvoj in zagotovila družbena 
blaginja; poudarja ključno vlogo novih in 
nastajajočih tehnologij pri doseganju tega 
cilja; poudarja, da mora Unija biti zgled in 
navdih za druge države po svetu, da bi več 
vložile v odhodke, povezane s podnebjem; 
pozdravlja odločne pozive k ukrepanju, ki 
so jih voditelji Unije izrazili na nedavnem 
vrhu OZN o podnebnih spremembah, in 
nedavno sprejete zaveze več držav članic, 
da bodo povečale porabo na področjih, kot 
so energetska učinkovitost, obnovljivi viri 
energije ter trajnostna prometna in 
energetska infrastruktura; meni, da bi bilo 
treba takšne izjave pospremiti s 
konkretnimi ukrepi držav članic, tudi kadar 
se sestanejo v okviru Sveta;

4. je trdno prepričan, da je bistveno 
obravnavati podnebni izziv in varovati 
okolje tako, da se bo spodbudilo 
zaposlovanje, ustvarila delovna mesta, 
povečala konkurenčnost, spodbudil 
trajnostni razvoj in zagotovila družbena 
blaginja, spodbudila blaginja za vse, 
vzpostavila trajnostna rast in obravnavala 
vrsta socialnih potreb, vključno z 
izobraževanjem, zdravstvom in socialnim 
varstvom, ob hkratnem odpravljanju 
revščine; poudarja ključno vlogo novih in 
nastajajočih tehnologij pri doseganju tega 
cilja; poudarja, da mora Unija biti zgled in 
navdih za druge države po svetu, da bi več 
vložile v odhodke, povezane s podnebjem; 
pozdravlja odločne pozive k ukrepanju, ki 
so jih voditelji Unije izrazili na nedavnem 
vrhu OZN o podnebnih spremembah, in 
nedavno sprejete zaveze več držav članic, 
da bodo povečale porabo na področjih, kot 
so energetska učinkovitost, obnovljivi viri 
energije ter trajnostna prometna in 
energetska infrastruktura; meni, da bi bilo 
treba takšne izjave pospremiti s 
konkretnimi ukrepi držav članic, tudi kadar 
se sestanejo v okviru Sveta;
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16.10.2019 A9-0017/25

Predlog spremembe 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin 
Buschmann, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. zato predlaga, naj proračun za leto 
2020 pomembno prispeva k reševanju 
okoljskih izzivov in podnebnih sprememb 
ter čim bolj nadoknadi obstoječe zaostanke 
pri doseganju cilja Unije, da bo 20 % 
njenih odhodkov v obdobju 2014–2020 
povezanih s podnebjem; predlaga, naj se 
znatno, in sicer za več kot 2 milijardi EUR 
nad ravnmi iz predloga proračuna, 
povečajo ravni proračunskih vrstic v 
različnih razdelkih, še zlasti v podrazdelku 
1a, ki veliko prispevajo k doseganju cilja 
glede odhodkov za podnebje; ta povečanja 
previdno namenja za vrstice, pri katerih je 
stopnja izvrševanja izjemno visoka in ki 
imajo operativne zmogljivosti za 
absorpcijo dodatnih sredstev v letu 2020;

7. zato predlaga, naj proračun za leto 
2020 pomembno prispeva k reševanju 
okoljskih izzivov in podnebnih sprememb 
ter čim bolj nadoknadi obstoječe zaostanke 
pri doseganju cilja Unije, da bo 50 % 
njenih odhodkov ob koncu obdobja 2014–
2020 povezanih s podnebjem; predlaga, naj 
se znatno, in sicer za več kot 2 milijardi 
EUR nad ravnmi iz predloga proračuna, 
povečajo ravni proračunskih vrstic v 
različnih razdelkih, še zlasti v podrazdelku 
1a, ki veliko prispevajo k doseganju cilja 
glede odhodkov za podnebje; ta povečanja 
previdno namenja za vrstice, pri katerih je 
stopnja izvrševanja izjemno visoka in ki 
imajo operativne zmogljivosti za 
absorpcijo dodatnih sredstev v letu 2020;
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16.10.2019 A9-0017/26

Predlog spremembe 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, 
José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10.  predlaga dodatne usmerjene 
okrepitve drugih proračunskih vrstic, ki so 
povezane s prednostnimi nalogami 
Parlamenta na področjih, kot so MSP, 
digitalizacija, umetna inteligenca, 
raziskave raka, sodelovanje na področju 
varnosti in pravosodja, carine, migracije in 
zunanja politika, vključno z razvojno in 
humanitarno pomočjo;

10.  predlaga dodatne usmerjene 
okrepitve drugih proračunskih vrstic, ki so 
povezane s prednostnimi nalogami 
Parlamenta na področjih, kot so MSP, 
digitalizacija, umetna inteligenca, 
raziskave raka, sodelovanje na področju 
varnosti in pravosodja, carine, razvojna in 
humanitarna pomoč;
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16.10.2019 A9-0017/27

Predlog spremembe 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, 
José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. meni, da bi učinkovit boj proti 
korupciji, davčnim utajam in davčnemu 
izogibanju, ki jih izvajajo multinacionalna 
podjetja in najbogatejši posamezniki, 
lahko pripomogel, da bi se v nacionalne 
proračune držav članic stekel znesek, ki 
naj bi po ocenah Komisije znašal 1 bilijon 
EUR na leto; ugotavlja, da je prisotno 
pomanjkanje ukrepanja Unije v zvezi s 
tem; poudarja, da je nujno ustanoviti 
evropski organ, ki bo pristojen za boj proti 
davčnim goljufijam in utajam;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Predlog spremembe 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Martin 
Buschmann, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da program Obzorje 2020 
zagotavlja zelo veliko evropsko dodano 
vrednost in bistveno prispeva k razvoju 
zelene tehnologije ter podnebju in okolju 
prijaznih inovacij, s čimer se postavljajo 
temelji za brezogljično prihodnost in 
podpira prehod na bolj krožno 
gospodarstvo; poleg tega poudarja pomen 
programa za druga pomembna področja 
evropskih raziskav, kot so digitalizacija, 
umetna inteligenca in raziskave raka; zato 
znatno poveča sredstva za program 
Obzorje 2020 nad raven iz predloga 
proračuna, in sicer za 737,8 milijona EUR 
v odobritvah za prevzem obveznosti; poleg 
tega, v skladu s členom 15(3) finančne 
uredbe, da na voljo celoten znesek v višini 
280,7 milijona EUR v odobritvah za 
prevzem obveznosti, ki so bile sproščene 
leta 2018 zaradi neizvajanja raziskovalnih 
projektov, za proračunske vrstice programa 
Obzorje 2020, ki so najpomembnejše za 
raziskovalne projekte, povezane s 
podnebjem, in poziva Komisijo, naj 
posebno pozornost nameni pravični 
geografski porazdelitvi teh sredstev;

15. poudarja, da program Obzorje 2020 
zagotavlja zelo veliko evropsko dodano 
vrednost in bistveno prispeva k razvoju 
zelene tehnologije ter podnebju in okolju 
prijaznih inovacij, s čimer se postavljajo 
temelji za brezogljično prihodnost in 
zmanjšanje emisij za izpolnitev zavez iz 
Pariškega sporazuma ter podpira prehod 
na bolj krožno gospodarstvo; poleg tega 
poudarja pomen programa za druga 
pomembna področja evropskih raziskav, 
kot so digitalizacija, umetna inteligenca in 
raziskave raka; zato znatno poveča sredstva 
za program Obzorje 2020 nad raven iz 
predloga proračuna, in sicer za 737,8 
milijona EUR v odobritvah za prevzem 
obveznosti; poleg tega, v skladu s členom 
15(3) finančne uredbe, da na voljo celoten 
znesek v višini 280,7 milijona EUR v 
odobritvah za prevzem obveznosti, ki so 
bile sproščene leta 2018 zaradi neizvajanja 
raziskovalnih projektov, za proračunske 
vrstice programa Obzorje 2020, ki so 
najpomembnejše za raziskovalne projekte, 
povezane s podnebjem, in poziva 
Komisijo, naj posebno pozornost nameni 
pravični geografski porazdelitvi teh 
sredstev;
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16.10.2019 A9-0017/29

Predlog spremembe 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Leila Chaibi, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu 
(Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva Unijo, naj si bolj prizadeva 
za večjo kohezijo in socialno konvergenco 
v Evropi; predlaga, naj se proračun 
Evropskega socialnega sklada in zlasti 
Sklada za evropsko pomoč najbolj 
ogroženim (FEAD) podvoji, da bo mogoče 
preseči revščino v Evropi;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Predlog spremembe 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, 
José Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. meni, da bi bilo treba v proračunu 
Unije zagotoviti dovolj sredstev za 
uresničevanje ekonomske, socialne in 
teritorialne kohezije v najbolj oddaljenih 
regijah Unije ter za posebne ukrepe v teh 
regijah, navedene v členu 349 PDEU, v 
skladu s cilji in načeli iz sporočila 
Komisije z dne 24. oktobra 2017 z 
naslovom Trdnejše in prenovljeno 
strateško partnerstvo z najbolj 
oddaljenimi regijami EU;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Predlog spremembe 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 34 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

34a. predlaga, naj se po dogovoru o 
imenovanju nove evropske glavne tožilke 
njenemu uradu zagotovijo znatna 
finančna sredstva in osebje, da bo 
Evropsko javno tožilstvo v celoti delovalo, 
ko bo leta 2020 nastopila mandat;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Predlog spremembe 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 40 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

40a. predlaga znatno povečanje vrstice 
za „človekov razvoj“, katere cilj bi morala 
biti izravnava nedavne odločitve ZDA, da 
zmanjšajo financiranje za globalni razvoj, 
zlasti za nevladne organizacije, ki delujejo 
na področju reproduktivnega zdravja;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Predlog spremembe 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Marisa Matias, 
José Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou)
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2020 – vsi oddelki
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 56 – točka c

Predlog resolucije Predlog spremembe

c) v zvezi z evropskim varuhom 
človekovih pravic, naj se dodata dve 
delovni mesti AD nad predlog proračuna in 
obenem nekoliko zmanjšajo sredstva v 
treh proračunskih vrsticah, da se 
uravnotežijo zneski, ki se obnovijo v dveh 
drugih vrsticah;

c) v zvezi z evropskim varuhom 
človekovih pravic, naj se dodata dve 
delovni mesti AD nad predlog proračuna;

Or. en


