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28.5.2018 B8-0239/13 

Predlog spremembe  13 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 1 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 1a. nasprotuje nominalnemu ali 

relativnemu zmanjšanju proračuna EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru; 

meni, da je treba bistveno povečati 

proračun EU, da bi okrepili njegovo 

redistributivno vlogo ter tako prispevali k 

izvajanju načela ekonomske in socialne 

kohezije; meni, da bi bilo treba to doseči s 

povečanjem prispevkov držav članic na 

podlagi njihovega bruto nacionalnega 

dohodka (BND), pri čemer bi z 

redistribucijo okrepili ključno načelo, da 

bi morale države članice z višjim BND 

prispevati sorazmerno več, kar bi 

prispevalo k učinkoviti ekonomski in 

socialni koheziji in ne bi povečalo razlik v 

Evropski uniji; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Predlog spremembe  14 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 2 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 2a. meni, da bi bilo treba kohezijski 

politiki v skupnem proračunu EU 

nameniti večji pomen v obdobju po letu 

2020, saj bi morali kohezijski sklad in 

strukturni skladi imeti učinkovito vlogo 

pri zmanjševanju neenakosti med 

državami članicami in znotraj njih; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Predlog spremembe  15 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 3a. meni, da bi moralo povečanje 

proračuna Skupnosti okrepiti javne 

naložbe in podporo proizvodnim 

sektorjem, zmanjšati več strukturnih 

odvisnosti v državah, ustvariti delovna 

mesta, ki ščitijo pravice delavcev, 

zagotoviti kakovostne javne storitve ter 

omogočiti izkoriščanje polnega potenciala 

držav; poudarja, da bi bilo treba zavrniti 

vsako pogojevanje pri uporabi sredstev 

Skupnosti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Predlog spremembe  16 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 4a. meni, da je treba ohraniti soglasje 

kot jamstvo, da bo sprejet proračun EU, ki 

bo pozitiven za vse države članice, ne 

samo nekatere; se zavzema, da bi pri 

novem večletnem finančnem okviru vsem 

državam članicam dali večjo avtonomno 

in prožno zmogljivost upravljanja, tako da 

ne bi sprejeli večje centralizacije in 

birokratizacije skupnih pravil pri njegovi 

uporabi; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Predlog spremembe  17 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 5 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 5a. odločno zavrača podrejanje 

kohezijske politike strukturnim reformam 

v okviru gospodarskega upravljanja EU, 

saj se kohezijska politika ne bi smela 

uporabljati kot instrument za finančno 

kaznovanje držav članic ali regij, ki 

zavrnejo politike deregulacije in 

privatizacije; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Predlog spremembe  18 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 6 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 6a. odločno zavrača vse oblike 

makroekonomskega pogojevanja pri 

uporabi sredstev EU; opozarja na 

tveganja, povezana z vzpostavljanjem 

oblik političnega pogojevanja in tudi njih 

zavrača; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Predlog spremembe  19 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 7a. se zavzema za oblikovanje 

programa, namenjenega posebnim 

potrebam in izzivom najbolj oddaljenih 

regij, obnovo programa POSEI za ribolov 

in oblikovanje novih prometnih povezav 

POSEI; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Predlog spremembe  20 

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

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE  

o večletnem finančnem okviru 2021–2027 in lastnih sredstvih  

Predlog resolucije 

Odstavek 8 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 8a. poziva k povečanju finančnih 

sredstev za programe, s katerimi se 

spodbuja zaposlovanje s pravicami in 

socialno vključevanje mladih, pri čemer je 

treba zagotoviti, da sredstva EU ne 

prispevajo k neplačanem pripravništvu, 

ustvarjanju prekarnih delovnih pogojev 

ali nadomeščanju stalne zaposlitve z 

začasno ali neplačanim pripravništvom; 

Or. en 

 

 


