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11.3.2019 A8-0172/15

Predlog spremembe 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 – ob upoštevanju člena 41(2) 
Pogodbe o Evropski uniji,
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11.3.2019 A8-0172/16

Predlog spremembe 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Podnaslov 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

Proračun za leto 2020: most do Evrope 
prihodnosti – vlaganje v inovacije, 
trajnostni razvoj, zaščito državljanov in 
varnost

Proračun za leto 2020: most do Evrope 
prihodnosti – vlaganje v državljane in 
trajnostni razvoj

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Predlog spremembe 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. zato meni, da bi morale biti v 
proračunu EU za naslednje leto opredeljene 
jasne politične prednostne naloge in da bi 
moral ta proračun Uniji omogočati, da 
ustvarja trajnostne in vključujoče rast in 
delovna mesta, še naprej vlaga v 
inovacijske in raziskovalne zmogljivosti za 
prihodnje rešitve, povečuje 
konkurenčnost, ohranja varno in mirno 
Evropo, izboljšuje razmere za delo in 
življenje državljanov, povečuje 
ekonomsko, socialno in teritorialno 
kohezijo, pripravlja Unijo na spopadanje z 
okoljskimi izzivi in podnebnimi 
spremembami, da bi izpolnila obveznosti, 
ki jih ima v skladu s Pariškim 
sporazumom, prispeva k celovitemu 
izvajanju ciljev OZN glede trajnostnega 
razvoja ter uresniči evropski steber 
socialnih pravic;

2. zato meni, da bi morale biti v 
proračunu EU za naslednje leto opredeljene 
jasne politične prednostne naloge in da bi 
moral ta proračun Uniji omogočati, da 
zagotavlja mirno Evropo, ustvarja 
trajnostne in vključujoče rast in delovna 
mesta, krepi pravice delavcev in izboljšuje 
razmere za življenje, povečuje ekonomsko, 
socialno in teritorialno kohezijo, prispeva k 
celovitemu izvajanju ciljev OZN glede 
trajnostnega razvoja, uresniči evropski 
steber socialnih pravic, vlaga v raziskave 
in razvoj ter pripravlja Unijo na 
spopadanje z okoljskimi izzivi in 
podnebnimi spremembami, da bi izpolnila 
obveznosti, ki jih ima v skladu s Pariškim 
sporazumom, in nehala vlagati kakršna 
koli sredstva iz proračuna EU v projekte, 
povezane s fosilnimi gorivi; poudarja, da 
se – s ciljem uresničiti to zavezo in 
dajanja zgleda – iz proračuna EU ne bi 
smele financirati naložbe, pri katerih se 
energija iz fosilnih goriv uporablja kot 
primarna surovina za delovanje, tovrsten 
vir energije pa bi bil dovoljen samo za 
vzpostavitev infrastrukture, ki bi temeljila 
na energiji iz obnovljivih virov in čisti 
energiji;
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11.3.2019 A8-0172/18

Predlog spremembe 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Podnaslov 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

Inovacije in raziskave za prihodnje rešitve: 
podpiranje trajnostne in vključujoče 
gospodarske rasti, da se predvidijo 
spremembe in spodbudi konkurenčnost

Inovacije in raziskave: podpiranje 
trajnostne in vključujoče gospodarske rasti 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Predlog spremembe 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. poudarja, kako pomembno je, da 
Evropa prevzema vodilno vlogo pri 
ključnih tehnologijah na področjih, kot so 
vesolje, zdravstveno varstvo, okolje, 
kmetijstvo, varnost in promet; poudarja, da 
je treba poskrbeti za to, da se bodo z 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
dejavnostmi še naprej zagotavljale rešitve 
za potrebe, izzive in konkurenčnost 
Evrope, ter v zvezi s tem opozarja na 
pomembno vlogo temeljnih raziskav; 
poudarja, da mora prehod s programa 
Obzorje 2020 na Obzorje Evropa potekati 
gladko, da bi podjetjem, raziskovalnim 
ustanovam in akademskemu svetu 
zagotovili stabilnost; je zaskrbljen, ker se 
je za program Obzorje 2020 v celotnem 
obdobju izvajanja namenjalo daleč premalo 
sredstev, zaradi česar je bila stopnja 
uspešnosti sicer izvrstnih vlog nizka; 
namerava zato v proračunu za naslednje 
leto zagotoviti najvišjo možno letno 
dodelitev sredstev za program Obzorje 
2020, pri tem pa v celoti izkoristiti 
veljavne določbe o prožnosti iz uredbe o 
večletnem finančnem okviru in finančne 
uredbe; poudarja tudi, kako pomembno je 
okrepiti sinergije z evropskimi 
strukturnimi in investicijskimi skladi; 

5. poudarja, kako pomembno je, da 
Evropa prevzema vodilno vlogo pri 
ključnih tehnologijah na področjih, kot so 
vesolje, zdravstveno varstvo, okolje, 
kmetijstvo, varnost in promet; poudarja, da 
je treba poskrbeti za to, da se bodo z 
raziskovalnimi in inovacijskimi 
dejavnostmi še naprej zagotavljale rešitve 
za potrebe, izzive in konkurenčnost 
Evrope, ter v zvezi s tem opozarja na 
pomembno vlogo temeljnih raziskav; 
poudarja, da mora prehod s programa 
Obzorje 2020 na Obzorje Evropa potekati 
gladko, da bi podjetjem, raziskovalnim 
ustanovam in akademskemu svetu 
zagotovili stabilnost; je zaskrbljen, ker se 
je za program Obzorje 2020 v celotnem 
obdobju izvajanja namenjalo daleč premalo 
sredstev, zaradi česar je bila stopnja 
uspešnosti sicer izvrstnih vlog nizka; 
namerava zato v proračunu za naslednje 
leto zagotoviti najvišjo možno letno 
dodelitev sredstev za program Obzorje 
2020, pri tem pa v celoti izkoristiti 
veljavne določbe o prožnosti iz uredbe o 
večletnem finančnem okviru in finančne 
uredbe; poudarja, da se mora Unija nujno 
še bolj zavezati miru, in vztraja, da bi bilo 
treba povečanje sredstev za program 
Obzorje 2020 odobriti le pod pogojem, da 
se popolnoma prepove, da bi se proračun 
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EU uporabljal za financiranje ali 
vzpostavitev raziskovalnih programov 
oziroma razvojnih projektov na področju 
tehnologije z dvojno rabo, ki bi se lahko 
uporabljali za vojaške namene;
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11.3.2019 A8-0172/20

Predlog spremembe 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 5a. predlaga, da se naložbena politika 
EU temeljito pregleda; meni, da mora biti 
program InvestEU tudi v prihodnje jasno 
povezan s projekti, ki lahko spremenijo 
model proizvodnje in tehnološki model ter 
temeljijo na virih energije, ki so v osnovi 
obnovljivi; poudarja, da mora biti pri tem 
poudarek na ustvarjanju kakovostnih 
delovnih mest, povezanih z energetskim 
prehodom, in spodbujanju evropskih 
javnih naložbenih projektov, ki bodo 
družbeno koristni in proticiklični, izvajali 
pa bi se predvsem na prikrajšanih 
območjih, kjer so najbolj potrebni; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Predlog spremembe 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da so zaščita zunanjih meja 
EU in notranje varnosti ob podpori 
okrepljene evropske mejne in obalne 
straže, Evropska unija brez notranjih 
meja ter pravilno delovanje 
schengenskega območja in svoboda 
gibanja znotraj EU medsebojno prepleteni 
in vzajemno koristni; hkrati poudarja, 
kako pomembne so konkretne naložbe EU 
na področju notranje varnosti, da bi ob 
večji podpori Eurojusta in Evropskega 
javnega tožilstva med drugim okrepili 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje 
kaznivih dejanj na ravni EU in 
pravosodno odzivanje EU na čezmejne 
grožnje kriminala ter spodbudili 
izmenjavo informacij; meni, da je treba 
vsem agencijam, ki delujejo na področju 
varnosti, pravosodja in nadzora meja, 
nujno zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva, kadrovske vire in usposabljanje 
osebja, saj trenutna raven finančnih 
sredstev ob upoštevanju občutnega 
povečanja njihovih pristojnosti, pomena 
medsebojnega sodelovanja, potreb po 
tehnoloških inovacijah in vzdrževanju, pa 
tudi njihove osrednje vloge pri krepitvi 
sodelovanja in usklajevanja med državami 
članicami ne zadostuje, 

9. meni, da je najboljša varnostna 
politika ta, da se spodbuja socialna 
kohezija in da se v zvezi z nacionalnimi 
vprašanji uporablja politika, ki temelji na 
zaupanju, demokraciji in stabilnih 
možnostih za zaposlitev; kar zadeva 
zunanje zadeve, pa meni, da je najboljša 
politika, da se tretje države pravično 
obravnavajo in jim omogoči, da svojo 
demokracijo in gospodarstvo razvijajo 
brez kakršnega koli gospodarskega 
izkoriščanja, pa tudi da se izvaja resnično 
sodelovanje; zato poudarja, da je treba 
dajati prednost politiki socialnih naložb in 
izvajati vključujoč pristop, med drugim 
tako da se na zahtevo zagotovijo sredstva 
za rešitev morebitnih humanitarnih kriz v 
tretjih državah;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Predlog spremembe 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. pozdravlja, da so države članice 
zavezane prenovitvi obrambne agende EU 
in da so na področju obrambe 
pripravljene dodatno sodelovati na 
evropski ravni; opozarja, kako pomembno 
je, da se kot prva faza Evropskega 
obrambnega sklada začne izvajati 
evropski program za razvoj obrambne 
industrije; zahteva dodatno povečanje 
obrambnega proračuna Unije, ki naj se 
financira izključno z novimi 
proračunskimi sredstvi, da bi povečali 
konkurenčnost in inovativnost evropske 
obrambne industrije;

11. globoko obžaluje vsakršen poskus 
neupoštevanja miru in stabilnosti, ki sta 
temeljni načeli Evropske unije, ter jasne 
prepovedi iz člena 41(2) Pogodbe o 
Evropski uniji, da se iz proračuna EU ne 
smejo financirati odhodki za vojaške ali 
obrambne ukrepe; obžaluje načrte za 
vzpostavitev evropskega programa za 
razvoj obrambne industrije in predlog 
Komisije za ustanovitev evropskega 
obrambnega sklada, saj se bo z njima – na 
račun drugih, družbeno koristnih 
programov – subvencionirala 
oborožitvena industrija; poudarja, da se je 
EU zavezala vzpostavljanju miru in 
reševanju konfliktov;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Predlog spremembe 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kuloglu (Stelios Kouloglou), Younous Omarjee
v imenu skupine GUE/NGL

Poročilo A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Smernice za proračun za leto 2020 – oddelek III
(2019/2001(BUD))

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. močno podpira okrepljena 
prizadevanja EU za spoprijemanje z vse 
večjimi varnostnimi grožnjami, kot sta 
radikalizacija in nasilni ekstremizem v 
Evropi in sosednjih državah, pa tudi 
boljše usklajevanje takih programov na 
ravni EU;

12. močno podpira ukrepe, s katerimi 
se zagotavljata socialna pravičnost in 
socialno vključevanje in ki so v 
kombinaciji z mirnim in pravičnim 
sodelovanjem s tretjimi državami 
najučinkovitejši način za boj proti nasilju;

Or. en


