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2.3.2016 A8-0036/24 

Predlog spremembe  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava B a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 Ba. ker je treba za izravnavo šibkega 

gospodarskega okrevanja, novih trendov 

prikrite krize in vse večjih razlik v EU 

ustrezno povečati proračun Unije, da bo 

naslednje leto na voljo dovolj 

proračunskih sredstev, zlasti za programe 

in projekte, namenjene spodbujanju rasti 

in dostojne zaposlitve, izkoreninjanju 

revščine ter naložbam v pametno, 

trajnostno in okolju prijazno rast in 

razvoj; poudarja, da bi morali biti vir tega 

povečanja višji prispevki držav članic z 

najvišjim BND in dohodkom na 

prebivalca ter da je potrebna sprememba 

sedanjega pristranskega in nepravičnega 

sistema ključev za prispevke; znova 

poudarja, da je izredno pomembno, da se 

poveča podpora državam članicam, zlasti 

tistim, ki jih je zajela gospodarska 

recesija, za naložbe v infrastrukturo, 

socialne storitve, raziskave, inovacije in 

razvoj; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Predlog spremembe  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. ugotavlja, da se je proračun Unije 

izkazal za ključen vir za reševanje 

nedavnih kriznih razmer in odzivanje na 

potrebe, ki niso bile nujno predvidene med 

pogajanji o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, kot so Evropski sklad 

za strateške naložbe (EFSI), migracijska in 

begunska kriza in geopolitične napetosti v 

evropskem sosedstvu, ki so povzročile 

številne resne izzive in izredne razmere, v 

Uniji pa hitrost gospodarskega okrevanja in 

obseg naložb še nista optimalna in še 

vedno obstaja naložbena vrzel; 

1. poudarja, da bi bilo treba proračun 

Unije uporabljati tako, da imajo prednost 

politike realne konvergence, povezovanja 

in kohezije, ki temeljijo na družbenem 

napredku in solidarnosti, ohranitvi in 

spodbujanju ustvarjanja dostojnih, 

kakovostnih in stabilnih delovnih mest, 

trajnostni rabi naravnih virov in varstvu 

okolja; poudarja, da se je proračun Unije 

izkazal kot nezadosten, čeprav bi lahko 

postal pomemben vir za reševanje 

nedavnih kriznih razmer in odzivanje na 

potrebe, ki niso bile predvidene med 

pogajanji o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, kot so Evropski sklad 

za strateške naložbe (EFSI), migracijska in 

begunska kriza in geopolitične napetosti v 

evropskem sosedstvu, ki so povzročile 

številne resne izzive in izredne razmere, v 

Uniji pa sta hitrost gospodarskega 

okrevanja in nenehno zmanjševanje 

javnih in zasebnih naložb, ki ne dosežejo 

svojega potenciala, privedla do naložbene 

vrzeli ter poglabljanja neenakosti med 

državami članicami Unije, regijami in 

državljani; 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Predlog spremembe  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. poudarja, da so varčevalne politike 

EU povzročile zmanjševanje realnih plač 

v državah članicah in da bo to 

gospodarsko in socialno krizo samo še 

podaljšalo; je prepričan, da bi bilo treba 

proračun uporabiti za podpiranje 

prizadevanj za povišanje realnih plač in 

boj proti socialnemu dampingu v državah 

članicah; 

Or. en 



 

AM\1088423SL.doc  PE579.732v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

2.3.2016 A8-0036/27 

Predlog spremembe  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Stelios Kuloglu (Stelios 

Kouloglou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. poudarja, da je omejena sposobnost 

proračuna Unije za spopadanje s temi 

krizami na tej stopnji predvsem posledica 

uporabe vseh razpoložljivih sredstev, 

dogovorjenih v pogajanjih o večletnem 

finančnem okviru, zlasti uporabe posebnih 

instrumentov, kot je instrument 

prilagodljivosti; opozarja na pomembno 

vlogo Parlamenta pri oblikovanju teh 

instrumentov med pogajanji o večletnem 

finančnem okviru; vendar poudarja, da tudi 

polno aktiviranje obstoječih določb o 

prožnosti ne bo zadoščalo za reševanje 

problema, če se bodo krize še zaostrovale; 

zato poziva Svet, naj ponovno preuči svoje 

stališče o vprašanju vključitve posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira 

v proračun, da bi se ublažile omejitve, ki 

bremenijo proračun Unije; pri tem znova 

ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi 

morali odobritve plačil za posebne 

instrumente (instrument prilagodljivosti, 

Solidarnostni sklad EU, Evropski sklad za 

prilagoditev globalizaciji in rezerva za 

nujno pomoč) obračunavati zunaj zgornjih 

meja večletnega finančnega okvira, kot že 

2. poudarja, da je omejena sposobnost 

proračuna Unije za spopadanje s temi 

krizami na tej stopnji predvsem posledica 

uporabe vseh razpoložljivih sredstev, 

dogovorjenih v pogajanjih o večletnem 

finančnem okviru, zlasti uporabe posebnih 

instrumentov, kot je instrument 

prilagodljivosti; opozarja na pomembno 

vlogo Parlamenta pri oblikovanju teh 

instrumentov med pogajanji o večletnem 

finančnem okviru; vendar poudarja, da tudi 

polno aktiviranje obstoječih določb o 

prožnosti ne bo zadoščalo za reševanje 

problema, če se bodo krize še zaostrovale; 

zato poziva Svet, naj ponovno preuči svoje 

stališče o vprašanju vključitve posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira 

v proračun, da bi se ublažile omejitve, ki 

bremenijo proračun Unije; pri tem znova 

ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi 

morali odobritve plačil za posebne 

instrumente (instrument prilagodljivosti, 

Solidarnostni sklad EU, Evropski sklad za 

prilagoditev globalizaciji in rezerva za 

nujno pomoč) obračunavati zunaj zgornjih 

meja večletnega finančnega okvira, kot že 
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velja za prevzemanje obveznosti za 

odhodke; pričakuje, da bo to vprašanje 

rešeno pri vmesnem pregledu večletnega 

finančnega okvira; 

velja za prevzemanje obveznosti za 

odhodke; meni, da bi bilo treba temeljit 

pregled večletnega finančnega okvira 

izkoristiti kot priložnost za odpravo 

pomanjkljivosti ter boljše reševanje 

ključnih vprašanj in prihajajoče krize v 

okviru proračuna Unije, zagotovitev 

razumne stopnje prožnosti in določitev 

višjih zgornjih mej za proračunske vrstice 

najbolj potrebnih programov EU s 

poudarkom na socialnem razvoju; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Predlog spremembe  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), 

Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis 

Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis 

(Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poudarja, da je potrebna usklajena 

evropska naložbena strategija v obliki 

naložbenega programa EU za trajnostni 

razvoj in zaposlovanje, za katerega bosta v 

desetih letih namenjena vsaj 2 % BDP EU 

letno, 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 

potrebna dodatna finančna sredstva 

vključita v svoj predlog proračuna za 

leto 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Predlog spremembe  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Podnaslov 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

Priprava proračuna ob upoštevanju 

gospodarskih napovedi in v skladu z 

evropskim semestrom za usklajevanje 

ekonomskih politik 

Priprava proračuna ob upoštevanju 

gospodarskih napovedi in usklajevanja 

ekonomskih politik 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Predlog spremembe  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, Stelios 

Kuloglu (Stelios Kouloglou), Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Takis Hadzigeorgiu 

(Takis Hadjigeorgiou), Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) (za podnaslovom 2) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. poziva k oblikovanju zasilnih načrtov, 

s katerimi bi gospodarstvom držav, kjer je 

posredovala trojka, zagotovili finančna 

sredstva in potrebne izjeme pri delovanju 

enotnega trga in skupnih politikah; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Predlog spremembe  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. je seznanjen z evropsko gospodarsko 

napovedjo Komisije (jesen 2015), ki kaže 

na skromno okrevanje, čeprav še vedno 

zaostaja za potencialom rasti EU; poudarja 

pa, da mora okrevanje temeljiti na krepitvi 

temeljev za rast, zato da se pospeši 

ustvarjanje novih delovnih mest in vrnitev 

k polni zaposlenosti, ter ugotavlja, da so 

ravni dolgotrajne in zelo dolgotrajne 

brezposelnosti zlasti v najrevnejših regijah 

Unije in med mladimi še vedno skrb 

zbujajoče, ter da ima EU težave s 

prestrukturiranjem industrije; ugotavlja, da 

so še vedno razlike v gospodarski razvitosti 

med evropskimi regijami in državami 

članicami, ter opozarja na vrzel med 

najrevnejšimi in najbogatejšimi Evropejci; 

poleg tega ugotavlja, da se pojavljajo novi 

izzivi, kot je upočasnitev rasti tržnih 

gospodarstev v vzponu in svetovne 

trgovine, zlasti zaradi pritiskov, ki 

nastajajo zaradi spremenljivosti cen na 

kitajskih trgih, reševanja migrantske in 

begunske krize in nenehnih geopolitičnih 

napetosti; 

3. je seznanjen z evropsko gospodarsko 

napovedjo Komisije (jesen 2015), ki kaže 

na zelo skromno in počasno okrevanje, ki 

še vedno zaostaja za potencialom rasti EU; 

poudarja pa, da mora okrevanje temeljiti na 

krepitvi temeljev za rast, zato da se pospeši 

ustvarjanje novih delovnih mest in hitra 

vrnitev k polni zaposlenosti; ugotavlja, da 

so ravni dolgotrajne in zelo dolgotrajne 

brezposelnosti zlasti v najrevnejših regijah 

Unije in med mladimi še vedno skrb 

zbujajoče, ter da ima EU težave s 

prestrukturiranjem industrije; obžaluje, da 

še vedno obstajajo razlike v gospodarski 

razvitosti med evropskimi regijami in 

državami članicami in da se celo 

poglabljajo, ter opozarja na vrzel med 

najrevnejšimi in najbogatejšimi Evropejci; 

poleg tega ugotavlja, da se pojavljajo novi 

izzivi, kot je upočasnitev rasti tržnih 

gospodarstev v vzponu in svetovne 

trgovine, zlasti zaradi pritiskov, ki 

nastajajo zaradi spremenljivosti cen na 

kitajskih trgih, reševanja migrantske in 

begunske krize in nenehnih geopolitičnih 

napetosti; 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Predlog spremembe  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je tudi seznanjen z letnim pregledom 

rasti za leto 2016, ki ga je pripravila 

Komisija; je trdno prepričan, da je 

spodbujanje naložb, vključno z bolje 

usklajenim povečevanjem javnih in 

zasebnih naložb s poudarkom na ciljih 

strategije Evropa 2020, ustrezen odziv 

politik za bolj uravnoteženo gospodarsko 

politiko; meni, da je treba ta dva elementa 

upoštevati pri pripravi predloga proračuna 

za leto 2017, saj  bi to lahko pomagalo pri 

določanju  prednostnih nalog v 

ekonomskem okviru; zato poziva k večji 

sinergiji med evropskim semestrom za 

usklajevanje ekonomskih politik, ki se 

nanaša na raven Unije, in proračunom 

Unije, kar je tudi bistveno za stabilno 

območje eura; 

4. je tudi seznanjen z letnim pregledom 

rasti za leto 2016, ki ga je pripravila 

Komisija; je trdno prepričan, da je 

spodbujanje naložb, vključno z bolje 

usklajenim povečevanjem javnih in 

zasebnih naložb s poudarkom na ciljih 

strategije Evropa 2020, ustrezen odziv 

politik za bolj uravnoteženo gospodarsko 

politiko; poudarja, da so potrebna 

dodatna prizadevanja za povečanje 

naložb, zlasti z razvojem novih finančnih 

instrumentov, ki temeljijo na novem 

evropskem načrtu javnih naložb, 

financiranem z novimi lastnimi sredstvi 

na podlagi bolj usklajenega in 

progresivnega davčnega sistema; vztraja, 

da se prispevki držav članic v proračun 

EU ne bi smeli upoštevati pri izračunu 

strukturnih primanjkljajev držav članic; 
meni, da je treba ta dva elementa 

upoštevati pri pripravi predloga proračuna 

za leto 2017, saj  bi to lahko pomagalo pri 

določanju  prednostnih nalog v 

ekonomskem okviru; zato poziva k večji 

sinergiji in dopolnjevanju med 

posameznimi javnimi naložbami iz 

proračuna držav članic in proračunom 
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Unije, zlasti na področju spodbujanja rasti 

in trajnostnega zaposlovanja, kar je tudi 

bistveno za Unijo;  

Or. en 



 

AM\1088423SL.doc  PE579.732v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

2.3.2016 A8-0036/33 

Predlog spremembe  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Kostadinka Kuneva, Dimitrios 

Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0036/2016 

Jens Geier 

Smernice za proračun za leto 2017 – oddelek III 

2016/2004(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. pri tem pozdravlja prizadevanja 

Komisije za spodbujeno rabo evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov v  

podporo ključnih prednostnih nalog, 

izpostavljenih v priporočilih za posamezne 

države; je seznanjen s predlogom Komisije 

o uvedbi programa za podporo strukturnim 

reformam ter Komisijo poziva, naj 

zagotovi, da bodo na voljo sredstva za 

krepitev ekonomske, socialne in 

teritorialne kohezije v skladu s členom 174 

PDEU; 

 

5. pri tem pozdravlja prizadevanja 

Komisije za spodbujeno rabo evropskih 

strukturnih in investicijskih skladov v  

podporo ključnih prednostnih nalog; 

globoko obžaluje, da se je med pogajanji o 

proračunu EU za leto 2016 financiranje 

pobude za zaposlovanje mladih ustavilo 

po prvem letu izvajanja, čeprav je stopnja 

brezposelnosti mladih še vedno najvišja v 

EU, in poziva k hitri oceni ter ponovni 

uvedbi te pobude; je seznanjen s 

predlogom Komisije o uvedbi programa za 

podporo strukturnim reformam ter 

Komisijo poziva, naj zagotovi, da bodo na 

voljo sredstva za krepitev ekonomske, 

socialne in teritorialne kohezije v skladu s 

členom 174 PDEU; 

Or. en 
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7. ugotavlja in obžaluje, da je izogibanje 

davkom od dohodkov pravnih oseb 

povzročilo velike izgube v prihodku držav 

članic od davka, zaradi česar so se 

zmanjšali  njihovi prispevki v proračun 

EU; poleg tega meni, da taka nelojalna 

davčna konkurenca v nekaterih primerih 

pomeni prenos BDP iz ene države članice v 

drugo in prenos BND v davčne oaze zunaj 

EU, kar zmanjšuje skupne prispevke držav 

članic v proračun EU; 

7. ugotavlja in obžaluje, da je izogibanje 

davkom od dohodkov pravnih oseb 

povzročilo velike izgube v prihodku držav 

članic od davka, zaradi česar so se 

zmanjšali  njihovi prispevki v proračun 

EU; poleg tega meni, da taka nelojalna 

davčna konkurenca v nekaterih primerih 

pomeni prenos BDP iz ene države članice v 

drugo in prenos BND v davčne oaze zunaj 

EU, kar zmanjšuje skupne prispevke držav 

članic v proračun EU; poziva vse države 

članice, naj spodbujajo in uvedejo 

konkretne ukrepe za dejavno 

preprečevanje korupcije pri javnem 

naročanju; 

Or. en 

 

 


