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28.5.2018 B8-0239/6 

Predlog spremembe  21 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 9a. opozarja na možnost uvedbe 

usklajenih ukrepov obdavčitve med 

državami članicami, ki bi bili usmerjeni v 

veliki kapital in bi koristili ljudem, 

delavcem in državam; zavrača idejo 

evropske davčne politike; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Predlog spremembe  22 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 10a. poziva k oblikovanju programov za 

podporo državam članicam, ki se želijo 

pogajati o izstopu iz evroobmočja z 

utemeljitvijo, da je postalo nevzdržno in 

neznosno; meni, da bi bilo treba s temi 

programi zagotoviti ustrezno nadomestilo 

za socialno in ekonomsko škodo, ki jo je 

povzročila pridružitev enotni valuti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Predlog spremembe  23 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 11 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 11a. poziva k ponovnemu osredotočenju 

na enega od temeljnih načel skupne 

kmetijske politike, namreč ustrezen 

življenjski standard za kmete, da bi se 

borili proti povečani koncentraciji 

proizvodnje, zmanjšanju števila malih 

kmetov in povečanju regionalnih asimetrij 

ter odvisnosti od tujega blaga, ki daje 

prednost največjim gospodarstvom EU in 

velikim kmetijskim podjetjem; obžaluje, 

da ta pojav ogroža kmetijsko in 

podeželsko dediščino svetovnega pomena, 

velika kmetijska podjetja pa povečujejo 

svoje marže in uveljavljajo svoj model 

svetovnega prehranskega sistema z 

uničujočimi okoljskimi posledicami; 

poudarja osrednjo vlogo kmetov v 

kmetijski in prehranski politiki; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Predlog spremembe  24 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 12a. poziva k povečanju Evropskega 

sklada za pomorstvo in ribištvo, ki bo 

namenjeno predvsem podpori malemu, 

priobalnemu in obrtnemu ribolovu, 

izboljševanju varnostnih razmer 

ribolovnih flot, delovnih pogojev ter 

zdravja in higiene na krovu, boljšemu 

poznavanju stanja ribolovnih virov in 

večjim zmogljivostim institucij na 

področju raziskav in razvoja v državah 

članicah; zagovarja oblikovanje 

mehanizmov za nadomestila in podporo za 

prihodke ribičev zaradi nestabilnosti v 

zvezi z ribolovno dejavnostjo; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Predlog spremembe  25 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 13a. poziva k povečanju proračunskih 

vrstic, ki spodbujajo učinkovit odziv na 

sprejemanje in družbeno vključevanje 

beguncev in migrantov; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Predlog spremembe  26 

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 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14a. odločno zavrača ustanovitev 

evropskega obrambnega sklada in 

evropskega programa za razvoj obrambne 

industrije (EDIDP) ter oblikovanje 

novega naslova V – Varnost in obramba, 

iz katerega bo po letu 2020 financiran 

evropski obrambni sklad; opozarja, da v 

skladu s členom 41(2) Pogodbe o 

Evropski uniji odhodki, ki nastanejo 

zaradi vojaških ali obrambnih ukrepov, ne 

smejo bremeniti proračuna Unije; ostro 

obsoja in globoko obžaluje izjemno 

hitrost, s katero se EU militarizira; poziva 

k razoroževanju, tudi jedrskemu, 

demobilizaciji vojske in prenehanju 

zunanjega vojaškega posredovanja; 

poziva k razpustitvi Nata; želi spomniti, da 

je najboljši način za spodbujanje miru ta, 

da se podprejo ukrepi za izkoreninjenje 

revščine, humanitarno pomoč ter 

trajnosten in pravičen gospodarski in 

socialni razvoj; izjavlja, da bi moralo 

zunanje sodelovanje temeljiti na načelu 

mednarodne solidarnosti in na popolnem 

spoštovanju želje po razvoju in njegove 

hitrosti v posameznih državah; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Predlog spremembe  27 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14b. poudarja, da je potrebna javna 

skupna kmetijska politika, ki bo dala 

prednost notranjemu trgu, ki bo v osrčje 

postavila donosne cene in vzpostavila 

instrumente za regulacijo trgov in 

proizvodnje; zavrača vse poskuse ponovne 

nacionalizacije stroškov kmetijske 

politike; poudarja, da so potrebni 

mehanizmi za javno regulacijo 

proizvodnje in trgov, da bi zagotovili 

poštene cene za proizvajalce ter stabilen 

in pravičen dohodek za kmete; poziva k 

ponovnemu osredotočenju na enega od 

temeljnih načel skupne kmetijske politike, 

namreč ustrezen življenjski standard za 

kmete, da bi se borili proti povečani 

koncentraciji proizvodnje, zmanjšanju 

števila malih kmetov in povečanju 

regionalnih asimetrij ter odvisnosti od 

tujega blaga, ki daje prednost največjim 

gospodarstvom EU in velikim kmetijskim 

podjetjem; obžaluje, da ta pojav ogroža 

kmetijsko in podeželsko dediščino 

svetovnega pomena, velika kmetijska 

podjetja pa povečujejo svoje marže in 

uveljavljajo svoj model svetovnega 

prehranskega sistema z uničujočimi 

okoljskimi posledicami; poudarja 

osrednjo vlogo kmetov v kmetijski in 

prehranski politiki; meni, da skupna 

kmetijska politika že od začetka ni 

izpolnjevala enega svojih temeljnih načel, 
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in sicer „zagotoviti primeren življenjski 

standard tistih, ki obdelujejo zemljo“; 

meni, da se je treba pri prihajajoči 

reformi znova osredotočiti na to temeljno 

načelo, da bi preprečili vse večjo 

koncentracijo proizvodnje in upad števila 

malih kmetov, kar pospešuje upadanje 

števila prebivalcev na podeželju; poudarja 

osrednjo vlogo kmetov v kmetijski in 

prehranski politiki; odločno nasprotuje 

tržni prevladi in nepravičnemu določanju 

cen velike agroživilske industrije na račun 

varnosti in kakovosti hrane ter neodvisne 

preskrbe s hrano, zdravja ljudi in živali, 

dobrobiti živali in okolja; poudarja pomen 

boja proti neenakosti v podeželskih 

gospodarstvih in spodbujanja 

generacijske pomladitve v kmetijskem 

sektorju; tik pred bližnjo reformo skupne 

kmetijske politike poziva Komisijo, naj to 

politiko, v kateri zdaj prevladujejo 

intenzivno kmetovanje in ekstenzivne 

monokulture, preusmeri v trajnostno 

kmetijsko in prehransko politiko, ob 

upoštevanju različnih gospodarskih, 

socialnih, okoljskih, prehranskih in 

zdravstvenih vprašanj ter izzivov; zato 

obžaluje zmanjšanje proračuna za 

kmetijstvo, zlasti pa to, da so bili rezi 

osredotočeni na odhodke za nujno 

potreben razvoj podeželja in kmetijsko-

okoljsko porabo, namesto na neposredna 

plačila, ki niso tako ciljno usmerjena; 

meni, da ti nesorazmerni rezi in odprava 

namenskih sredstev za okolje (tako 

imenovana ekologizacija) v stebru 1 

kažeta, da gre kljub obljubam za splošen 

odmik od kmetijsko-okoljskih inovacij v 

smeri dolgoročnega ravnanja, ki povzroča 

kmetijsko-okoljske težave; poziva 

Komisijo, naj sprejme ukrepe za 

povečanje prepoznavnosti in krepitev 

vloge žensk v kmetijskem sektorju; 

odločno obsoja prilaščanje zemljišč in 

zahteva hitro ukrepanje Komisije in držav 

članic; ponovno potrjuje, da je voda 

splošna pravica, ki bi morala biti 

zagotovljena vsem ljudem in ne bi smela 
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biti privatizirana; poziva Komisijo, naj 

prepove vse oblike patentiranja semen, da 

bi kmete zavarovala pred pritiski 

konkurence multinacionalnih podjetij, ki 

proizvajajo semena, ter zaščitila lokalne 

sorte ter našo gensko in kulturno 

dediščino; poziva Komisijo, naj v 

sodelovanju z državami članicami prepove 

odobritev, gojenje in trženje gensko 

spremenjenih organizmov ter integrirano 

varstvo rastlin pred škodljivimi organizmi 

vključi kot pogoj v novo kmetijsko 

politiko, da bi zmanjšala uporabo 

pesticidov; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Predlog spremembe  28 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 14 c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 14c. poziva EU, naj se vrne k svojim 

ključnim ciljem in načelom ter se 

osredotoči na odprto in svobodno Evropo, 

kjer bodo tisti, ki bežijo pred 

preganjanjem, sprejeti odprtih rok in kjer 

bodo sredstva porabljena za sodelovanje, 

ne pa spore s sosednjimi državami; 

zavrača vzpostavitev evropske obrambne 

unije in začetek stalnega strukturnega 

sodelovanja (PESCO), ki ogroža načelo 

soglasja v skupni zunanji in varnostni 

politiki ter skupni varnostni in obrambni 

politiki, kar vodi do ustanovitve vojske 

EU, več sporov in manj miru; zato 

nasprotuje povečanju proračunov držav 

članic za varnost in obrambo; vztraja, da 

bi si morale EU in njene države članice 

prizadevati za mir, diplomatsko in mirno 

reševanje konfliktov, tudi s pobudami za 

mediacijo, ter za programe razoroževanja, 

demobilizacije in ponovnega vključevanja, 

v skladu z ustanovno listino Združenih 

narodov; podpira režim neširjenja 

jedrskega orožja in jedrsko razoroževanje; 

odločno zavrača ustanovitev evropskega 

obrambnega sklada in evropskega 

programa za razvoj obrambne industrije 

(EDIDP) ter oblikovanje novega naslova 

V – Varnost in obramba, iz katerega bo po 

letu 2020 financiran evropski obrambni 

sklad; opozarja, da v skladu s členom 

41(2) Pogodbe o Evropski uniji odhodki, 
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ki nastanejo zaradi vojaških ali 

obrambnih ukrepov, ne smejo bremeniti 

proračuna Unije; ostro obsoja in globoko 

obžaluje izjemno hitrost, s katero se EU 

militarizira; poziva k razoroževanju, tudi 

jedrskemu, demobilizaciji vojske in 

prenehanju zunanjega vojaškega 

posredovanja; poziva k razpustitvi Nata; 

želi spomniti, da je najboljši način za 

spodbujanje miru ta, da se podprejo 

ukrepi za izkoreninjenje revščine, 

humanitarno pomoč ter trajnosten in 

pravičen gospodarski in socialni razvoj; 

izjavlja, da bi moralo zunanje sodelovanje 

temeljiti na načelu mednarodne 

solidarnosti in na popolnem spoštovanju 

želje po razvoju in njegove hitrosti v 

posameznih državah; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Predlog spremembe  29 

Luke Ming Flanagan 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Navedba sklicevanja (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 – ob upoštevanju predloga Komisije, da 

naj se finančna vrzel, ki bo nastala zaradi 

brexita, zapolni iz dodatnih virov lastnih 

sredstev; 

– ob upoštevanju, da se tako skupni 

znesek prihodkov, ki bodo dodeljeni, ne bo 

zmanjšal; 

– ob upoštevanju, da bo imela Evropska 

unija po izstopu Združenega kraljestva 

eno državo prejemnico manj, zato bo za 

preostale države članice na voljo večji 

delež sredstev na področjih, kot so skupna 

kmetijska politika, skupna ribiška 

politika, kohezijska politika itd.; 

Or. en 

 

 


