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3.7.2017 A8-0249/13 

Predlog spremembe  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. opozarja, da je Parlament v 

resoluciji z dne 15. marca 2017 potrdil, da 

so trajnostna rast, dostojna, kakovostna in 

stabilna delovna mesta, socialno-

ekonomska kohezija, varnost, migracije in 

podnebne spremembe osrednja vprašanja 

in prednostne naloge proračuna EU za 

leto 2018; 

1. opozarja, da je Parlament v 

resoluciji z dne 15. marca 2017 potrdil, da 

so trajnostna rast, dostojna, kakovostna in 

stabilna delovna mesta, socialno-

ekonomska kohezija, migracije in 

podnebne spremembe osrednja vprašanja 

in prednostne naloge proračuna EU za 

leto 2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Predlog spremembe  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. meni, da je kriza, ki je prizadela 

EU, posledica okvira, ki so ga določile 

Lizbonska pogodba in prejšnje pogodbe, 

in da je v tem okviru ne bo mogoče 

premagati; poziva, da je treba oblikovati 

možnost povratnosti pogodb, ki urejajo 

povezovanje, zlasti Lizbonske pogodbe z 

namenom njene razveljavitve, pa tudi 

fiskalnega pakta, pogodbe o stabilnosti, 

usklajevanju in upravljanju v ekonomski 

in monetarni uniji, šesterčka in dvojčka; 

poziva Evropski svet, naj skliče 

medvladno konferenco, ki bo obravnavala 

povratnost in razveljavitev pogodb; 

poudarja, kako nujno je, da države 

članice ponovno pridobijo možnost 

odločanja o ekonomskih politikah, ki 

najbolj ustrezajo njihovim potrebam;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Predlog spremembe  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1b. poudarja, da raven dolga v več 

državah EU ostaja med najvišjimi na 

svetu; zato poziva Komisijo in države 

članice, naj začnejo in podprejo proces za 

ponovna pogajanja o javnem dolgu (kar 

zadeva zneske in zapadlost dolga ter 

obrestne mere) ter za izbris špekulativne 

in nelegitimne komponente tega dolga v 

najbolj zadolženih državah, da bi se 

servisiranje dolga uskladilo z 

gospodarskim in družbenim razvojem; 

ugotavlja, da si države članice brez odpisa 

dolgov ne bodo mogle gospodarsko 

opomoči; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Predlog spremembe  16 

Miguel Viegas 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1c. poziva k oblikovanju načrta za 

izredne razmere za podporo 

gospodarstvom držav, v katerih je 

posredovala trojka, ter da ta načrt 

zagotavlja finančna sredstva in potrebne 

izjeme za delovanje enotnega trga in 

skupnih politik; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Predlog spremembe  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Jiří Maštálka 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 2 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

2. meni, da je predlog Komisije v 

splošnem dobro izhodišče za letošnja 

pogajanja, glede na to, da mora proračun 

EU za leto 2018 omogočiti, da bo EU še 

naprej ustvarjala trajnostno rast in delovna 

mesta, hkrati pa zagotavljala varnost svojih 

državljanov in se odzivala na izzive v zvezi 

z migracijami; obžaluje, da predlog 

Komisije ne odgovarja povsem na poziv 

Parlamenta k ukrepanju proti podnebnim 

spremembam; 

2. meni, da je predlog Komisije v 

splošnem izhodišče za letošnja pogajanja, 

glede na to, da mora proračun EU za 

leto 2018 omogočiti, da bo EU še naprej 

ustvarjala trajnostno rast in delovna mesta, 

hkrati pa zagotavljala družbeno 

vključevanje svojih državljanov in se 

odzivala na izzive v zvezi z migracijami; 

obžaluje, da predlog Komisije ne 

odgovarja povsem na poziv Parlamenta k 

ukrepanju proti podnebnim spremembam; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Predlog spremembe  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Jiří Maštálka, 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. pozdravlja odločitev Komisije, da 

bo v predlog proračuna vključila rezultate 

vmesne revizije večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020 celo pred 

uradno odobritvijo Sveta, s čimer pošilja 

odločen signal glede pomena revizije 

večletnega finančnega okvira in potrebe po 

večji prožnosti proračuna EU, ki bo Uniji 

omogočila, da se bo učinkovito odzivala na 

nove nujne primere in financirala svoje 

politične prednostne naloge; 

3. pozdravlja odločitev Komisije, da 

bo v predlog proračuna vključila rezultate 

vmesne revizije večletnega finančnega 

okvira za obdobje 2014–2020 celo pred 

uradno odobritvijo Sveta, s čimer pošilja 

odločen signal glede pomena revizije 

večletnega finančnega okvira in potrebe po 

večji prožnosti proračuna EU, ki bo Uniji 

omogočila, da se bo učinkovito odzivala na 

nove nujne primere in financirala svoje 

politične prednostne naloge po volitvah v 

Združenem kraljestvu 8. junija 2017; 

poleg tega poudarja, da je treba s 

posebnimi ukrepi zagotoviti podporo 

regijam, zlasti Irski, ki bodo še posebej 

oškodovane zaradi izstopa Združenega 

kraljestva iz Unije, do katerega bo prišlo s 

pogajanji; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Predlog spremembe  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. poziva k oblikovanju posebnih 

programov podpore za države, ki menijo, 

da je zanje članstvo v Evru postalo 

nevzdržno in neznosno, ter določitvi 

ustreznih nadomestil za povzročene 

izgube v okviru izpogajanega izstopa 

držav, ki to želijo, iz enotne valute; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Predlog spremembe  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. ponovno izraža prepričanje, da so, 

če želimo zagotoviti trajnostno rast in 

ustvarjanje stabilnih in kakovostnih 

delovnih mest v EU, naložbe v raziskave, 

inovacije, infrastrukturo ter mala in srednja 

podjetja osrednjega pomena; v zvezi s tem 

pozdravlja predlagano povečanje sredstev 

za program Obzorje 2020, instrument za 

povezovanje Evrope in Erasmus+, saj bodo 

ti programi neposredno prispevali k 

uresničitvi zadanih ciljev; vendar meni, da 

bo potrebno dodatno povečanje, zlasti 

zaradi rezov finančnih sredstev za te 

politike v korist financiranja EFSI; 

4. ponovno izraža prepričanje, da so, 

če želimo zagotoviti trajnostno rast in 

ustvarjanje stabilnih in kakovostnih 

delovnih mest v EU, naložbe v raziskave, 

inovacije, infrastrukturo ter mala in srednja 

podjetja osrednjega pomena; v zvezi s tem 

pozdravlja predlagano povečanje sredstev 

za program Obzorje 2020, instrument za 

povezovanje Evrope in Erasmus+, saj bodo 

ti programi neposredno prispevali k 

uresničitvi zadanih ciljev; vendar meni, da 

bo potrebno dodatno povečanje, zlasti 

zaradi rezov finančnih sredstev za te 

politike v korist financiranja EFSI; 

poudarja, da bi lahko bili ti ukrepi, če 

bodo pospremljeni s trdnimi politikami in 

naložbami za okrepitev javnega sektorja, 

sredstvo, s katerim bi se končno zmanjšala 

naložbena vrzel ter zmanjšale razlike med 

regijami in državami članicami, to pa bi 

prispevalo k blaginji EU; 

Or. en 



 

AM\1130095SL.docx  PE605.585v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

3.7.2017 A8-0249/21 

Predlog spremembe  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  5a. meni, da zakonodaja o bančni 

uniji koristi zgolj interesom sektorja 

velikega finančnega kapitala v EU in krši 

osnovna demokratična načela; poziva k 

razveljavitvi te zakonodaje in meni, da je 

treba zagotoviti demokratičen javni 

nadzor bančnega sistema; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Predlog spremembe  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Proračun 2018 – mandat za trialog 

2017/2043(BUD) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  6a. spominja, da je Evropsko računsko 

sodišče v svojih posebnih poročilih 

št. 19/2016 in št. 5/2015 ugotovilo, da so 

bili finančni instrumenti Unije v deljenem 

upravljanju, vključno z EFSI, 

prekapitalizirani in so imeli težave z 

nadzorovanjem stroškov in provizij, 

privabljanjem zasebnega kapitala in 

ponovno uporabo finančne podpore; 

poleg tega ugotavlja, da po mnenju 

Evropskega računskega sodišča ter na 

podlagi podatkov in ocen EIB trenutno 

jamstvo zadostuje za nadaljnje obdobje 

operacij sklopa za infrastrukturo in 

inovacije, zato predlaga le povečanje 

jamstva EU za sklop za mala in srednja 

podjetja, saj bi to zmanjšalo 

razdrobljenost med EFSI in drugimi 

finančnimi instrumenti; 

Or. en 

 

 

 


