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19.10.2017 B8-0565/12 

Predlog spremembe  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. je prepričan, da razprava o 

prihodnjem financiranju Evropske unije ne 

more potekati, ne da bi upoštevali izkušnje, 

pridobljene s prejšnjimi večletnimi 

finančnimi okviri, zlasti za obdobje 2014–

2020; izpostavlja resne pomanjkljivosti 

sedanjega večletnega finančnega okvira, ki 

je bil izkoriščen do skrajnih meja, da je 

bilo mogoče zagotoviti sredstva, ki jih je 

Unija potrebovala za obravnavo vrste 

resnih kriz in novih izzivov ter za 

financiranje novih političnih prednostnih 

nalog; poudarja, da je prepričan, da se je 

nizka raven sedanjega večletnega 

finančnega okvira izkazala kot nezadostna 

za izpolnjevanje dejanskih potreb in 

političnih ambicij Unije; 

1. je prepričan, da razprava o 

prihodnjem financiranju Evropske unije ne 

more potekati, ne da bi upoštevali izkušnje, 

pridobljene s prejšnjimi večletnimi 

finančnimi okviri, zlasti za obdobje 2014–

2020; izpostavlja resne pomanjkljivosti 

sedanjega večletnega finančnega okvira; 

poudarja, da je prepričan, da se je nizka 

raven sedanjega večletnega finančnega 

okvira izkazala kot nezadostna za 

spoprijemanje z globoko gospodarsko in 

finančno krizo, v kateri so države članice 

od let 2007–2008; zato meni, da bi bilo 

treba v celotnem proračunu EU občutno 

povečati delež kohezijske politike v 

večletnem finančnem okviru za obdobje 

po letu 2020, saj igra ključno vlogo v boju 

proti asimetrijam med državami članicami 

in znotraj njih; 

Or. en 



 

AM\1137621SL.docx  PE611.491v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

19.10.2017 B8-0565/13 

Predlog spremembe  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. pozdravlja, da je Komisija 

predstavila dokument za razmislek o 

prihodnosti financ EU; ugotavlja, da je v 

proračunski načrt vključila pet scenarijev 

za prihodnji model Evropske unije, kakor 

so bili predstavljeni v beli knjigi o 

prihodnosti Evrope iz marca 2017, hkrati 

pa je obravnavala tudi vrsto osnovnih 

značilnosti in načel proračuna EU; se 

strinja s predlagano metodologijo in je 

naklonjen izjavi Komisije, da je treba 

prihodnji večletni finančni okvir podkrepiti 

z jasno vizijo glede prednostnih nalog 

Evrope; verjame, da se bo s tem 

dokumentom določila jasna struktura za 

razprave ter začela prepotrebna politična 

razprava o usmeritvi, namenu in ravni 

proračuna EU glede na temeljne cilje in 

prihodnje izzive Unije; poziva države 

članice, naj se posvetujejo z državljani in 

prevzamejo dejavno in konstruktivno 

vlogo pri določitvi svoje vizije o 

prihodnosti proračuna EU; 

2. je seznanjen, da je Komisija 

predstavila dokument za razmislek o 

prihodnosti financ EU; vseeno obžaluje 

propagandistični ton celotnega 

dokumenta in pomanjkanje samokritične 

presoje glavnih težav in pomanjkljivosti 

proračuna EU; je seznanjen z izjavo 

Komisije, da je treba prihodnji večletni 

finančni okvir podkrepiti z jasno vizijo 

glede prednostnih nalog Evrope; v zvezi s 

tem izpostavlja namero Komisije, da 

predstavi večletni finančni okvir za 

obdobje po letu 2020, ki bo globoko 

predan neoliberalni politični usmeritvi 

EU ter krepitvi njene varnostne in vojaške 

politike, pa tudi njene rasistične in 

ksenofobne migracijske politike, na škodo 

gospodarske, socialne in teritorialne 

kohezije ter miru in solidarnosti med 

narodi; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Predlog spremembe  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Martina Michels, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. obžaluje pa, da štirje od petih 

predstavljenih scenarijev („Tako kot 

doslej“, „Storiti manj skupaj“, „Nekateri 

storijo več“ in „Radikalno 

preoblikovanje“) pomenijo dejanski upad 

ambicij Unije in predvidevajo okrnitev 

dveh dolgoročnih politik Unije, na katerih 

temelji evropski projekt in ki sta navedeni 

v Pogodbah, tj. skupne kmetijske politike 

in kohezijske politike; poudarja svoje 

tradicionalno stališče, da bi bilo treba za 

dodatne politične prednostne naloge 

nameniti dodatna finančna sredstva, ne 

pa jih financirati na račun obstoječih 

politik EU; meni, da je peti scenarij 

(„Storiti veliko več skupaj“) pozitivna in 

konstruktivna izhodiščna točka za 

potekajoče razprave o prihodnosti financ 

EU in posledično o prihodnjem modelu 

Evropske unije; spodbuja Komisijo, naj 

razvije scenarij, ki bo upošteval 

priporočila Parlamenta, da bi se odzvali 

na trenutne in prihodnje izzive ter da bi 

opredelili nove prednostne naloge; 

3. obsoja predloge, da se bodisi v 

absolutnih bodisi v relativnih zneskih 

zmanjšajo proračunska sredstva za 

kohezijsko politiko; v zvezi s tem opozarja, 

da so bile v dveh predhodnih večletnih 

finančnih okvirih (2007–2013 in 2014–

2020) že radikalno zmanjšane 

proračunske vrstice za socialno in 

teritorialno kohezijo, trajnostno rast in 

naravne vire; ugotavlja, da se s tem očitno 

postavlja na laž predstava, s katero se 

institucije EU tako postavljajo, in sicer, da 

gospodarska in socialna kohezija ali 

kakršna koli ideja solidarnosti v EU 

sodijo med njene prednostne naloge; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Predlog spremembe  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. obžaluje razpravo o opciji 

povečanja proračunskih sredstev za 

vojsko, varnost in vmešavanje v notranje 

zadeve, pri kateri gre za politično in 

ideološko opcijo, ki je financirala in 

spodbudila več sodobnih oboroženih 

konfliktov, poleg tega pa je bila tudi v 

jedru migracijskih tokov in ropanja 

naravnih virov v državah v razvoju; 

obsoja dejstvo, da Komisija za obdobje po 

letu 2020 trdi, da bo za Evropski 

obrambni sklad na leto namenila 

1,5 milijarde EUR sredstev iz proračuna 

EU, kar utegne skupaj s prispevki držav 

članic za financiranje skupnih razvojnih 

projektov na področju raziskav za 

obrambo in razvoj zmogljivosti ustvariti 

stroške v višini 5,5 milijarde EUR na leto; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Predlog spremembe  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3c. odločno obsoja neoliberalno 

naravnanost tega dokumenta za 

razmislek, saj narodom držav članic še 

naprej vsiljuje neoliberalni model, s tem, 

ko predlaga, da bi bilo treba v naslednjem 

večletnem finančnem okviru okrepiti 

makroekonomsko pogojevanje prek 

utrjevanja povezave med izplačilom 

kohezijskih sredstev in izvajanjem 

strukturnih reform, gospodarskim 

upravljanjem in evropskim semestrom; 

poleg tega zavrača vsak poskus, da bi se 

izplačevanje proračunskih sredstev EU 

povezalo s stanjem pravne države v 

državah članicah; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Predlog spremembe  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3b. zavrača namero, da se poveča 

financiranje obrambe in zunanjega 

delovanja, med drugim s prerazporeditvijo 

kohezijskih sredstev; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Predlog spremembe  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 d (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3d. obsoja dejstvo, da pet scenarijev 

sicer res predstavlja različne predloge za 

dodelitev proračunskih sredstev in vire 

proračunskih prihodkov, a vse druži 

skupni imenovalec – vsi scenariji 

predvidevajo, da bi bilo treba bodisi v 

absolutnih bodisi v relativnih zneskih 

zmanjšati odhodke za kohezijsko in 

kmetijsko politiko v korist zunanjega 

delovanja, obrambe in varnosti; meni, da 

gre v jedru za povsem ideološko izbiro, ki 

jasno kaže, komu služi in čemu je 

namenjen proces evropskega 

kapitalističnega povezovanja; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Predlog spremembe  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 e (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3e. v zvezi s skupno kmetijsko politiko 

poziva, naj se konča neenakost v 

porazdelitvi plačil med državami 

članicami, proizvodnimi sektorji in 

proizvajalci; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Predlog spremembe  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. opozarja, da bi morala Unija v 

skladu s členom 311 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) sama zagotoviti 

sredstva, potrebna za uresničevanje svojih 

ciljev; meni, da pomanjkljivosti sedanjega 

večletnega finančnega okvira, obseg novih 

prednostnih nalog ter posledice izstopa 

Združenega kraljestva pričajo o tem, da je 

treba odpraviti zgornjo mejo za odhodke v 

višini 1 % bruto nacionalnega dohodka 

(BND) EU in torej občutno povečati 

proračun Unije, da bi se lahko soočili s 

prihodnjimi izzivi; v tem kontekstu 

nasprotuje vsakršnemu nominalnemu 

zmanjšanju obsega proračuna EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru in 

meni, da bi bilo treba naslednji večletni 

finančni okvir določiti v višini vsaj 1,23 % 

BND EU; se zavzema za razpravo med 

državami članicami o tej zadevi; 

4. opozarja, da bi morala Unija v 

skladu s členom 311 Pogodbe o delovanju 

Evropske unije (PDEU) sama zagotoviti 

sredstva, potrebna za uresničevanje svojih 

ciljev; meni, da pomanjkljivosti sedanjega 

večletnega finančnega okvira, obseg novih 

prednostnih nalog ter posledice izstopa 

Združenega kraljestva pričajo o tem, da je 

treba odpraviti zgornjo mejo za odhodke v 

višini 1 % bruto nacionalnega dohodka 

(BND) EU in torej občutno povečati 

proračun Unije, da bi se lahko soočili s 

prihodnjimi izzivi; v tem kontekstu 

nasprotuje vsakršnemu nominalnemu 

zmanjšanju obsega proračuna EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru in 

meni, da bi bilo treba naslednji večletni 

finančni okvir določiti v višini vsaj 8 % 

BND EU; se zavzema za razpravo med 

državami članicami o tej zadevi; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Predlog spremembe  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. opozarja, da zadnji večletni 

finančni okvir za obdobje 2014–2020 

predstavlja manj kot 1 % bruto 

nacionalnega dohodka držav članic, kar 

je občutno manj glede na predhodne 

večletne finančne okvire; zato poziva, naj 

se v naslednjem večletnem finančnem 

okviru znatno poveča proračun EU, ki bi 

ga bilo treba vsaj podvojiti, oblikovati pa 

bi ga bilo treba s prispevki držav članic na 

podlagi njihovega bruto nacionalnega 

dohodka, da bi se ohranila in okrepila 

solidarnost pri prispevkih; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Predlog spremembe  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da se proračun EU 

financira predvsem iz nacionalnih 

prispevkov na podlagi BND, ne pa z 

dejanskimi lastnimi sredstvi, kakor je 

predvideno v Pogodbah EU; ponovno 

izraža predanost popolni reformi sistema 
virov lastnih sredstev EU, ki bi upoštevala 

vodilna načela enostavnosti, pravičnosti 

in preglednosti ter potekala v skladu s 

priporočili skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva; poudarja, da bi vsak tak 

sistem moral zajemati uravnotežen del 

novih lastnih sredstev EU, s katerimi bi 

podprli cilje politike EU, in da bi ga bilo 

treba uvesti postopno, s čimer bi poskrbeli 

za pravičnejše in stabilnejše finance EU; 
poudarja tudi, da izstop Združenega 

kraljestva iz Unije pomeni priložnost za 

odpravo vseh vrst rabatov; pričakuje, da bo 

Komisija predložila ambiciozne 

zakonodajne predloge v zvezi s tem, in 

poudarja, da se bodo v prihodnjih 

pogajanjih odhodki in prihodki naslednjega 

večletnega finančnega okvira obravnavali 

kot en sam sveženj; 

5. poudarja, da noben sistem virov 

lastnih sredstev EU ne bi smel ogroziti in 

nadomestiti načela solidarnosti pri 

prispevkih; poudarja tudi, da izstop 

Združenega kraljestva iz Unije pomeni 

priložnost za odpravo vseh vrst rabatov; 

pričakuje, da bo Komisija predložila 

zakonodajne predloge v zvezi s tem, in 

poudarja, da se bodo v prihodnjih 

pogajanjih odhodki in prihodki naslednjega 

večletnega finančnega okvira obravnavali 

kot en sam sveženj; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Predlog spremembe  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. pozdravlja, da želi Komisija 

prihodnji proračun EU oblikovati na 

podlagi načel dodane vrednosti EU in s 

poudarkom na uspešnosti, odgovornosti, 

večji prožnosti v stabilnem okviru in 

poenostavljenih pravilih, kakor je 

navedeno v dokumentu za razmislek; 

črtano 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Predlog spremembe  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Martina Michels, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios 

Papadimoulis), Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. meni, da bi se morala EU 

pomakniti v smeri fiskalne unije na 

osnovi modela progresivne solidarnosti 

pod nadzorom Parlamenta, z vidika 

prihodkov pa bi morala okrepiti fiskalno 

zmogljivost s spremembo fiskalnega 

režima, kar bi pomenilo, da razveljavi vse 

rabate, ki jih je sprejela doslej; meni, da 

bi morala gospodarstva EU prispevati v 

skladu s svojo gospodarsko težo ter ravnjo 

dohodkov na prebivalca; ugotavlja, da je 

za vzpostavitev takšnega solidarnostnega 

modela potrebna harmonizacija davkov 

na ravni EU, kar zadeva davčno osnovo, 

na kateri se določi minimalna dejanska 

davčna stopnja, ter poenotenje sistema za 

izračun dobička, tako da se za 

mednarodna podjetja uveljavi obveznost, 

da prijavijo celoten prihodek, vsaj znotraj 

območja EU; meni, da so nujni tudi novi 

davčni zneski, kot denimo tudi davek na 

emisije toplogrednih plinov, in uporaba 

davka na finančne transakcije, ki 

preprečuje mehanizme za špekuliranje in 

finančno ravnanje, ki bi utegnili sprožiti 

sistemska tveganja, to pa bi pomenilo tudi 

izolacijo davčnih oaz ter prepoved ali 

sankcioniranje transakcij z nepoštenimi 
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ali nekooperativnimi davčnimi 

jurisdikcijami. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Predlog spremembe  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Tania González Peñas, Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. priznava, da je iskanje evropske 

dodane vrednosti temeljno vprašanje, ki 

ga je treba obravnavati, in se strinja, da bi 

moral biti proračun Unije med drugim tudi 

orodje za uresničevanje ciljev iz Pogodbe 

in zagotavljanje evropskih javnih dobrin; 

izpostavlja pa večplastni značaj pojma 

evropske dodane vrednosti in njegovih 

številnih interpretacij ter svari pred 

vsakršnim poskusom, da bi na podlagi 

njegove definicije postavljali pod vprašaj 

ustreznost politik in programov EU zgolj 

iz kvantitativnih ali kratkoročnih 

ekonomskih razlogov; meni, da ima 

ukrepanje na evropski ravni jasno dodano 

vrednost, saj: 

– presega učinek nacionalnih, 

regionalnih ali lokalnih prizadevanj 

(učinek prelivanja);  

– spodbuja ukrepe na nacionalni, 

regionalni ali lokalni ravni za 

izpolnitev ciljev iz Pogodbe EU, ki sicer 

ne bi bili uresničeni; 

– podpira ukrepe, ki se lahko financirajo 

samo z združevanjem virov na ravni 

EU, saj je zanje potrebnih veliko 

9. priznava, da bi moral proračun 

Unije spodbujati javne naložbe s 

podpiranjem produktivnih in strateških 

sektorjev (tudi njihove posodobitve in 

vzdržnosti), ustvarjanje delovnih mest, boj 

proti revščini, družbenemu izključevanju 

in neenakosti, varovanje okolja in celovito 

rabo potencialov vsake države in regije, pa 

tudi prizadevanja za zunanje odnose, 

utemeljene na solidarnosti, sodelovanju 

medsebojnemu spoštovanju in miru; 
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finančnih sredstev, ali 

– prispeva k vzpostavitvi in spodbujanju 

miru in stabilnosti v sosedstvu EU in 

širše; 

spodbuja Komisijo, naj še naprej razvija 

pojem evropske dodane vrednosti, pri tem 

pa upošteva teritorialne posebnosti; 

poziva Komisijo, naj predlaga ustrezne 

kazalnike uspešnosti za ta namen; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Predlog spremembe  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 16a. ugotavlja, da Evropskemu skladu 

za strateške naložbe (EFSI) ni uspelo v 

zadostni meri povečati naložb v ustrezne 

dejavnosti; meni, da je čas za 

nadomestitev EFSI, ki je zlorabljal 

finančne instrumente in zagotavljal 

financiranje za naložbe zasebnega 

sektorja, do katerih bi prišlo v vsakem 

primeru, in sicer po logiki podružabljanja 

izgub in privatiziranja dobička; poziva 

EU, naj namesto tega razvije celosten 

načrt javnih družbeno-ekoloških naložb, 

ki se bo financiral z novo fiskalno 

zmogljivostjo, bo usmerjen v razvoj 

najbolj prikrajšanih regij, zavezan 

ekološkemu prehodu, ki bo razvijal 

nadnacionalno infrastrukturo, 

tehnologijo in ekološko učinkovito rabo 

surovin in obnovljivih virov energije ter 

bo ustvaril več delovnih mest, ki bodo 

boljša; v zvezi s tem je prepričan, da bi 

bila najprimernejša usmeritev za naložbe, 

ki bi spodbudile trajnostno industrijsko 

spremembo, če bi se prednost namenila 

znanosti ter inovativnemu razvoju 

ekološko učinkovitih tehnologij, ki bi 

optimizirale uporabo surovin, proizvodnjo 

prilagodile družbenim potrebam in 

zmanjšale ekološki odtis. 
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