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17.10.2018 A8-0313/39 

Predlog spremembe  39 

Rina Ronja Kari 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 79 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 79c. poudarja, da bi morali šofersko 

službo Parlamenta uporabljati izključno 

za prevoz do letališča in/ali železniške 

postaje in nazaj; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Predlog spremembe  40 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 1 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

1. poudarja, da je Parlament proračun 

za leto 2019 obravnaval povsem v skladu s 

političnimi prednostnimi nalogami, ki so 

bile z veliko večino sprejete v omenjenih 

resolucijah z dne 15. marca 2018 o 

splošnih smernicah in z dne 5. julija 2018 o 

mandatu za trialog; poudarja, da so 

trajnostna rast, inovacije, konkurenčnost, 

varnost, boj proti podnebnim 

spremembam, prehod na energijo iz 

obnovljivih virov in migracije ter posebna 

pozornost, namenjena mladim, v samem 

središču teh prednostnih nalog; 

1. poudarja, da Parlament proračuna 

za leto 2019 ni obravnaval povsem v 

skladu s političnimi prednostnimi 

nalogami, ki so bile z večino sprejete v 

omenjenih resolucijah z dne 

15. marca 2018 o splošnih smernicah in z 

dne 5. julija 2018 o mandatu za trialog; 

poudarja, da so trajnostna rast, inovacije, 

boj proti podnebnim spremembam, prehod 

na energijo iz obnovljivih virov in 

migracije ter posebna pozornost, 

namenjena mladim, v samem središču teh 

prednostnih nalog; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Predlog spremembe  41 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 3 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

3. poudarja, da državljani Evrope 

pričakujejo, da si bo Unija na vso moč 

prizadevala zagotavljati gospodarsko rast 

in spodbujati ustvarjanje delovnih mest; 

opozarja, da so za uresničitev pričakovanj 

potrebne naložbe v raziskave in inovacije, 

izobraževanje, infrastrukturo, mala in 

srednja podjetja ter zaposlovanje, zlasti 

med mladimi Evropejci, in da bo vsak 

spodrsljaj pri tem povzročil odtujitev od 

evropskega ideala; je presenečen, da Svet 

znova predlaga zmanjšanje sredstev za 

programe, ki so namenjeni povečanju 

konkurenčnosti in inovativnosti 

gospodarstva Unije; poudarja tudi, da 

zanimanje za večino teh programov, na 

primer za Obzorje 2020, precej presega 

njihove zmožnosti, zaradi česar prihaja do 

neprimerne uporabe virov, številni izvrstni 

projekti pa ne prejmejo sredstev; prav tako 

spominja na dejstvo, da programi, kot so 

Erasmus+, Obzorje 2020 in Program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME), nazorno prikazujejo, 

kakšne so prednosti sodelovanja v Uniji, 

ter pomagajo pri oblikovanju občutka 

evropske pripadnosti; zato se je odločil, da 

bo občutno povečal sredstva za Erasmus+ 

in okrepil programe, ki prispevajo h 

gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 

mest, med drugim Obzorje 2020, 

3. poudarja, da državljani Evrope 

pričakujejo, da si bo Unija na vso moč 

prizadevala zagotavljati gospodarsko rast 

in spodbujati ustvarjanje delovnih mest; 

opozarja, da so za uresničitev pričakovanj 

potrebne naložbe v raziskave in inovacije, 

izobraževanje, infrastrukturo, mala in 

srednja podjetja ter zaposlovanje, zlasti 

med mladimi Evropejci, in da bo vsak 

spodrsljaj pri tem povzročil odtujitev od 

evropskega ideala; je presenečen, da Svet 

znova predlaga zmanjšanje sredstev za 

programe, ki so namenjeni povečanju 

konkurenčnosti in inovativnosti 

gospodarstva Unije; poudarja tudi, da 

zanimanje za večino teh programov, na 

primer za Obzorje 2020, precej presega 

njihove zmožnosti, zaradi česar prihaja do 

neprimerne uporabe virov, številni izvrstni 

projekti pa ne prejmejo sredstev; prav tako 

spominja na dejstvo, da programi, kot so 

Erasmus+, Obzorje 2020 in Program za 

konkurenčnost podjetij ter mala in srednja 

podjetja (COSME), nazorno prikazujejo, 

kakšne so prednosti sodelovanja v Uniji, 

ter pomagajo pri oblikovanju občutka 

evropske pripadnosti; zato se je odločil, da 

bo občutno povečal sredstva za Erasmus+ 

in okrepil programe, ki prispevajo h 

gospodarski rasti in ustvarjanju delovnih 

mest, med drugim Obzorje 2020, sestavni 
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Instrument za povezovanje Evrope ter 

COSME; 

deli Instrumenta za povezovanje Evrope, 

ki niso povezani z izdatki za obrambo ali 

povečevanjem naše odvisnosti od fosilnih 

goriv, ter COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Predlog spremembe  42 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. poudarja, da brezposelnost mladih v 

nekaterih državah članicah ostaja 

nesprejemljivo visoka in da je še posebej 

zaskrbljujoč položaj mladih, ki se ne 

izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, pa tudi položaj dolgoročno 

brezposelnih; poudarja, da so mladi 

skupina, ki je najbolj izpostavljena 

tveganju revščine ter socialne in 

ekonomske izključenosti; je zato sklenil 

sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih 

povečati v večji meri, kot pa predlaga 

Komisija; poudarja, da tega povečanja 

nikakor ne bi smeli razumeti kot pomik 

sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih 

na začetek obdobja, kakor je bil odobren 

med vmesno revizijo večletnega 

finančnega okvira; 

5. poudarja, da brezposelnost mladih v 

nekaterih državah članicah ostaja 

nesprejemljivo visoka in da je še posebej 

zaskrbljujoč položaj mladih, ki se ne 

izobražujejo, niso zaposleni in se ne 

usposabljajo, pa tudi položaj dolgoročno 

brezposelnih; poudarja, da so mladi 

skupina, ki je najbolj izpostavljena 

tveganju revščine ter socialne in 

ekonomske izključenosti; je zato sklenil 

sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih 

povečati v večji meri, kot pa predlaga 

Komisija; poudarja, da tega povečanja 

nikakor ne bi smeli razumeti kot pomik 

sredstev za pobudo za zaposlovanje mladih 

na začetek obdobja, kakor je bil odobren 

med vmesno revizijo večletnega 

finančnega okvira; poziva, naj postane ta 

pobuda načrt zaposlovanja, povezan z 

družbenim in okoljskim javnim načrtom 

za Evropo, ki bo pritegnil države članice k 

povečanju ravni črpanja sredstev in 

ustvarjanju več kakovostnih delovnih 

mest za mlade; 

Or. en 



 

AM\1166507SL.docx  PE624.170v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

17.10.2018 A8-0313/43 

Predlog spremembe  43 

Xabier Benito Ziluaga 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. vztraja, da bi morali v luči nedavnih 

varnostnih problemov po vsej Uniji pri 

financiranju iz tega razdelka posebno 

pozornost nameniti tudi ukrepom, ki bodo 

povečali varnost državljanov Unije; je zato 

sklenil povečati sredstva za agencije na 

področju pravosodja in notranjih zadev, ki 

so se v zadnjih letih zaradi povečanega 

obsega dela in dodatnih nalog soočale z 

nezadostnim številom zaposlenih in 

premajhnimi finančnimi sredstvi; 

9. vztraja, da bi morali v luči nedavnih 

varnostnih problemov po vsej Uniji pri 

financiranju iz tega razdelka posebno 

pozornost nameniti tudi ukrepom, ki bodo 

povečali varnost državljanov Unije; 

poudarja potrebo po razmisleku o vzrokih 

za pomanjkanje gospodarske varnosti 

evropskega prebivalstva in njegovih 

povezav s pomanjkanjem socialnega 

varstva, negotovimi delovnimi pogoji in 

neenakostmi, ki povzročajo družbene 

konflikte. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Predlog spremembe  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 33 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

33. glede na uspešen zaključek 

pogajanj o reviziji programa za podporo 

strukturnim reformam se je odločil za 

zneske, prenesene iz podrazdelka 1b, 

umakniti rezervo, ki jo je uvedel Svet; 

črtano 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Predlog spremembe  45 

Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23.  pozdravlja predanost 

obnovljenemu obrambnemu programu 
Unije, zlasti s sporazumom o evropskem 

programu za razvoj obrambne industrije; 

namerava biti še posebej pozoren na to, 

kako Komisija izvaja sporazume v zvezi z 

evropskim programom za razvoj 

obrambne industrije in evropsko 

solidarnostno enoto, kar bo Komisija 

navedla v dopolnilnem pismu, ki ga bo 

posredovala oktobra 2018; 

23. zavrača vsak poskus Komisije, da 

bi z uporabo proračuna Unije financirala 

evropski program za razvoj obrambne 

industrije; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Predlog spremembe  46 

Liadh Ní Riada 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 32 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

32. pričakuje, da bo pritisk na 

migracijske in azilne sisteme nekaterih 

držav članic ter na njihove meje ostal 

visok v letu 2019, in meni, da je potrebno 

dodatno financiranje na področju 

migracij, tudi glede morebitnih 

nepredvidljivih potreb na tem področju v 

prihodnosti; zato krepi Sklad za azil, 

migracije in vključevanje, kar zadeva 

podporo zakonitemu priseljevanju v Unijo 

in spodbujanje učinkovitega vključevanja 

državljanov tretjih držav ter izboljšanje 

poštenih in učinkovitih strategij vračanja, 

zlasti v podporo državam članicam pri 

izboljšanju ukrepov vključevanja 

migrantov, še posebej otrok in 

mladoletnikov brez spremstva; 

32. priznava potrebo po dodatnem 

financiranju na področju vključevanja 

migrantov in beguncev; zato krepi Sklad 

za azil, migracije in vključevanje, kar 

zadeva podporo migrantom in beguncem 

ter pomoč državam članicam za izboljšanje 

ukrepov vključevanja migrantov, še 

posebej otrok in mladoletnikov brez 

spremstva; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Predlog spremembe  47 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Takis Hadzigeorgiu (Takis 

Hadjigeorgiou), Martina Michels 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. opozarja na pomen, ki ga ima 

Turčija kot sosednja država, tudi za 

regionalno stabilnost, in poudarja, da 

mora Turčija spoštovati mednarodno 

pravo v regiji in se vrniti na pot reform, ki 

zagotavlja blaginjo njenih državljanov in 

popolno spoštovanje vseh njihovih pravic; 

ponovno opozarja na svoje stališče v zvezi 

z zamrznitvijo ustreznih sredstev iz 

instrumenta IPA II in poudarja, da se ne 

nobenih sredstev bi smelo zmanjšati in/ali 

usmeriti tako, da bi to škodilo turškim 

državljanom in civilni družbi; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Predlog spremembe  48 

Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis) 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Splošni proračun Evropske unije za leto 2019 – vsi oddelki 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. opozarja, da ima kohezijska 

politika glavno vlogo pri razvoju in rasti 

Unije ter pri zbliževanju v državah 

članicah in regijah; poudarja zavezo 

Parlamenta, da si bo prizadeval priskrbeti 

ustrezna sredstva za te programe, saj gre za 

eno glavnih politik Unije; 

6.  opozarja, da je kohezijska politika 

zelo pomembna za razvoj in rast Unije; 

poudarja zavezo Parlamenta, da si bo 

prizadeval priskrbeti ustrezna sredstva za te 

programe, saj gre za eno glavnih politik 

Unije; obžaluje, da Komisija prelaga 

oslabitev kohezijske politike; poudarja 

stališče Parlamenta, s katerim poziva k 

močnejši kohezijski politiki.  

Or. en 

 

 


