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22.7.2020 B9-0229/11

Predlog spremembe 11
Malin Björk, Nikolaj Villumsen
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. močno obžaluje, da je Evropski 
svet znatno oslabil prizadevanja Komisije 
in Parlamenta za ohranitev načela pravne 
države, temeljnih pravic in demokracije v 
okviru večletnega finančnega okvira in 
instrumenta Next Generation EU; ponovno 
zahteva možnost dokončati svoje delo kot 
sozakonodajalec pri predlaganem 
mehanizmu Komisije, da bi zaščitil 
proračun EU v primerih, ko so sistemsko 
ogrožene vrednote iz člena 2 PEU in ko gre 
za finančne interese Unije; poudarja, da je 
za uspešen mehanizem potrebno 
glasovanje z obratno kvalificirano večino; 
poudarja, da ta mehanizem ne sme vplivati 
na obveznost vladnih organov ali držav 
članic, da izplačajo sredstva končnim 
upravičencem ali prejemnikom; poudarja, 
da bo uredba o pravni državi sprejeta s 
soodločanjem;

9. močno obžaluje, da je Evropski 
svet znatno oslabil prizadevanja Komisije 
in Parlamenta za ohranitev načela pravne 
države, temeljnih pravic in demokracije v 
okviru večletnega finančnega okvira in 
instrumenta Next Generation EU; izjavlja, 
da Evropski parlament večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2021–2027 
ne bo odobril, če zavezujoč mehanizem 
pogojevanja ne bo sestavni del 
sporazuma; v zvezi s tem tudi ponovno 
zahteva možnost dokončati svoje delo kot 
sozakonodajalec pri predlaganem 
mehanizmu Komisije, da bi zaščitil 
proračun EU v primerih, ko so sistemsko 
ogrožene vrednote iz člena 2 PEU in ko gre 
za finančne interese Unije; poudarja, da je 
za uspešen mehanizem potrebno 
glasovanje z obratno kvalificirano večino; 
poudarja, da ta mehanizem ne sme vplivati 
na obveznost vladnih organov ali držav 
članic, da izplačajo sredstva končnim 
upravičencem ali prejemnikom; poudarja, 
da bo uredba o pravni državi sprejeta s 
soodločanjem;
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22.7.2020 B9-0229/12

Predlog spremembe 12
Manuel Bompard
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. zato poudarja, da mora ta reforma 
vključevati košarico lastnih sredstev, ki bo 
v proračun Unije vključena s 1. januarjem 
2021; poudarja, da je prispevek za plastiko 
samo prvi delni korak do izpolnitve 
pričakovanj Parlamenta; se namerava 
pogajati o pravno zavezujočem koledarju, 
ki ga bo sprejel proračunski organ za 
prihodnjo uvedbo novih lastnih sredstev v 
prvi polovici naslednjega večletnega 
finančnega okvira, kot so sistem trgovanja 
z emisijami (in njegovih prihodkov iz 
naslova morebitne prihodnje širitve), 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah, digitalni davek, davek na finančne 
transakcije in skupna konsolidirana osnovi 
za davek od prihodkov pravnih oseb; 
poziva, naj se z vmesnim pregledom 
večletnega finančnega okvira po potrebi 
dodajo dodatna lastna sredstva v drugi 
polovici večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2021–2027, da ta cilj zagotovo 
dosežen do konca omenjenega finančnega 
okvira;

11. zato poudarja, da mora ta reforma 
vključevati košarico lastnih sredstev, ki bo 
v proračun Unije vključena s 1. januarjem 
2021; poudarja, da je prispevek za plastiko 
samo prvi delni korak do izpolnitve 
pričakovanj Parlamenta; se namerava 
pogajati o pravno zavezujočem koledarju, 
ki ga bo sprejel proračunski organ za 
prihodnjo uvedbo novih lastnih sredstev v 
prvi polovici naslednjega večletnega 
finančnega okvira, kot so sistem trgovanja 
z emisijami (in njegovih prihodkov iz 
naslova morebitne prihodnje širitve), 
mehanizem za ogljično prilagoditev na 
mejah, digitalni davek, davek na finančne 
transakcije, davek na premoženje, davek 
na kerozin, davek na nepričakovan 
dobiček in skupna konsolidirana osnovi za 
davek od prihodkov pravnih oseb; poziva, 
naj se z vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira po potrebi dodajo 
dodatna lastna sredstva v drugi polovici 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027, da ta cilj zagotovo dosežen do 
konca omenjenega finančnega okvira;
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22.7.2020 B9-0229/13

Predlog spremembe 13
Marc Botenga
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. zato poudarja, da mora ta reforma 
vključevati košarico lastnih sredstev, ki bo 
v proračun Unije vključena s 1. januarjem 
2021; poudarja, da je prispevek za 
plastiko samo prvi delni korak do 
izpolnitve pričakovanj Parlamenta; se 
namerava pogajati o pravno zavezujočem 
koledarju, ki ga bo sprejel proračunski 
organ za prihodnjo uvedbo novih lastnih 
sredstev v prvi polovici naslednjega 
večletnega finančnega okvira, kot so 
sistem trgovanja z emisijami (in njegovih 
prihodkov iz naslova morebitne prihodnje 
širitve), mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah, digitalni davek, 
davek na finančne transakcije in skupna 
konsolidirana osnovi za davek od 
prihodkov pravnih oseb; poziva, naj se z 
vmesnim pregledom večletnega 
finančnega okvira po potrebi dodajo 
dodatna lastna sredstva v drugi polovici 
večletnega finančnega okvira za obdobje 
2021–2027, da ta cilj zagotovo dosežen do 
konca omenjenega finančnega okvira;

11. poudarja, da nova lastna sredstva 
ne bi smela bremeniti delavcev, zato 
poziva institucije EU in države članice, 
naj okrevanje gospodarstva financirajo z 
davki za velike multinacionalke in 
najbogatejše posameznike, predlagajo 
ambiciozen davek na premoženje in 
določijo najmanj 25-odstotno dejansko 
davčno stopnjo za dohodke pravnih oseb, 
za najbolj donosne multinacionalke pa 
celo višje stopnje, zlasti za tiste v 
finančnem sektorju, ki so se okoristile s 
kratkoročnimi in špekulativnimi 
transakcijami, in naj podprejo davek na 
finančne transakcije;
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22.7.2020 B9-0229/14

Predlog spremembe 14
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. je razočaran nad pomanjkanjem 
odločne zavezanosti zelenemu prehodu; 
meni, da bi bilo treba 50 % večletnega 
finančnega okvira in sklada za okrevanje 
nameniti podnebju in biotski 
raznovrstnosti; vztraja, da je treba 
odhodke, povezane s podnebjem in biotsko 
raznovrstnostjo, spremljati z metodologijo, 
ki bo zanesljivejša, preglednejša in 
celovitejša od sedanjega sistema 
kazalnikov OECD iz Ria, ki temelji na 
načelu konzervativnosti, kar zajema 
negativno obračunavanje odhodkov, ki 
negativno vplivajo na podnebje in biotsko 
raznovrstnost, v skupnih sredstvih;
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22.7.2020 B9-0229/15

Predlog spremembe 15
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poudarja, da je bil prispevek 
skupne kmetijske politike za podnebje in 
biotsko raznovrstnost močno precenjen, 
kar je poudarilo tudi Evropsko računsko 
sodišče; je seznanjen z ugotovitvami iz 
posebnega poročila Evropskega 
računskega sodišča št. 13/2020, da skupna 
kmetijska politika za obdobje 2014–2020 
ni prispevala k zaustavitvi zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba odpraviti vse 
škodljive kmetijske subvencije, vključno s 
kampanjami za spodbujanje proizvodov 
živalskega izvora;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/16

Predlog spremembe 16
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13c. poudarja, da mora vključevanje 
podnebnih vprašanj v večletni finančni 
okvir in sklad za okrevanje potekati na 
socialno pravičen način, pri čemer je 
treba zagotoviti, da breme nosi 
onesnaževalec, ne pa najranljivejši 
posamezniki in skupnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da je treba zagotoviti dobra in 
dostojna delovna mesta za delavce v 
sektorjih, ki jih je prizadel zeleni prehod, 
da bi bilo gospodarsko okrevanje 
družbeno in okoljsko trajnostno;
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22.7.2020 B9-0229/17

Predlog spremembe 17
Marc Botenga, Luke Ming Flanagan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. poudarja, da bi morala 
medinstitucionalna pogajanja vključevati 
zneske po posameznih razdelkih in 
programih v večletnem finančnem okviru; 
poudarja, da zdaj obstaja tveganje 
takojšnjega zmanjšanja financiranja 
vodilnih programov med letoma 2020 in 
2021; poudarja tudi, da bo od leta 2024 
celoten proračun EU pod ravnmi iz leta 
2020, kar bo ogrozilo zaveze in prednostne 
naloge EU, zlasti zeleni dogovor in 
digitalno agendo; vztraja, da je treba ciljno 
usmerjena povečanja zneskov, ki jih 
predlaga Evropski svet, osredotočiti na 
programe na področjih podnebnih 
sprememb, digitalizacije, zdravja, mladih, 
kulture, infrastrukture, raziskav, 
upravljanja meja in solidarnosti (kot so 
Obzorje Evropa, program InvestEU, 
Erasmus+, Jamstvo za otroke, Sklad za 
pravičen prehod, Digitalna Evropa, 
Instrument za povezovanje Evrope, LIFE+, 
program EU za zdravje, Integrirani sklad 
za upravljanje meja, Ustvarjalna Evropa, 
program za pravice in vrednote, Evropski 
obrambni sklad, Instrument za sosedstvo 
ter razvojno in mednarodno sodelovanje in 
pa humanitarna pomoč) ter na ustrezne 
agencije EU in Evropsko javno tožilstvo;

14. poudarja, da bi morala 
medinstitucionalna pogajanja vključevati 
zneske po posameznih razdelkih in 
programih v večletnem finančnem okviru; 
poudarja, da zdaj obstaja tveganje 
takojšnjega zmanjšanja financiranja 
vodilnih programov med letoma 2020 in 
2021; poudarja tudi, da bo od leta 2024 
celoten proračun EU pod ravnmi iz leta 
2020, kar bo ogrozilo zaveze in prednostne 
naloge EU, zlasti zeleni dogovor in 
digitalno agendo; vztraja, da je treba ciljno 
usmerjena povečanja zneskov, ki jih 
predlaga Evropski svet, osredotočiti na 
programe na področjih podnebnih 
sprememb, digitalizacije, zdravja, mladih, 
kulture, infrastrukture, raziskav, 
upravljanja meja in solidarnosti (kot so 
Obzorje Evropa, program InvestEU, 
Erasmus+, Jamstvo za otroke, Sklad za 
pravičen prehod, Digitalna Evropa, 
Instrument za povezovanje Evrope, LIFE+, 
program EU za zdravje, Integrirani sklad 
za upravljanje meja, Ustvarjalna Evropa, 
program za pravice in vrednote, Instrument 
za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje in pa humanitarna pomoč) ter 
na ustrezne agencije EU in Evropsko javno 
tožilstvo;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/18

Predlog spremembe 18
Luke Ming Flanagan, Helmut Scholz
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da je za uskladitev 
političnih prednostnih nalog in programov 
porabe izjemno pomembno, da se 
horizontalna načela vključijo tako v uredbo 
o večletnem finančnem okviru kot v 
uredbo o instrumentu Next Generation EU, 
pa tudi v vso drugo ustrezno zakonodajo, v 
cilje trajnostnega razvoja OZN, 
zasledovanje konkurenčnih in v prihodnost 
usmerjenih dolgoročnih ciljev EU, 
pravičen in družbeno vključujoč prehod, 
pravno zavezujoč cilj porabe, povezan s 
podnebjem, v višini 30 % in cilj porabe, 
povezan z biotsko raznovrstnostjo, v višini 
10 %; zato poudarja, da bi bilo treba čim 
prej sprejeti pregledno, celovito in 
smiselno metodologijo spremljanja ter jo 
po potrebi prilagoditi pri vmesnem 
pregledu večletnega finančnega okvira, 
tako za porabo na področju podnebnih 
sprememb kot za porabo, povezano z 
biotsko raznovrstnostjo; poudarja, da je 
treba tako v uredbo o večletnem finančnem 
okviru kot v uredbo o instrumentu Next 
Generation EU vključiti načelo 
neškodovanja; poleg tega poudarja, da je 
treba postopoma odpraviti subvencije za 
fosilna goriva; poziva Komisijo, naj 
razmisli, da bi se pri naložbah sklicevala na 
uredbo o taksonomiji;

15. poudarja, da je za uskladitev 
političnih prednostnih nalog in programov 
porabe izjemno pomembno, da se 
horizontalna načela vključijo tako v uredbo 
o večletnem finančnem okviru kot v 
uredbo o instrumentu Next Generation EU, 
pa tudi v vso drugo ustrezno zakonodajo, v 
cilje trajnostnega razvoja OZN, 
zasledovanje konkurenčnih in v prihodnost 
usmerjenih dolgoročnih ciljev EU, 
pravičen in družbeno vključujoč prehod, 
pravno zavezujoč cilj porabe, povezan s 
podnebjem, v višini 30 % in cilj porabe, 
povezan z biotsko raznovrstnostjo, v višini 
10 %; zato poudarja, da bi bilo treba čim 
prej sprejeti pregledno, celovito in 
smiselno metodologijo spremljanja ter jo 
po potrebi prilagoditi pri vmesnem 
pregledu večletnega finančnega okvira, 
tako za porabo na področju podnebnih 
sprememb kot za porabo, povezano z 
biotsko raznovrstnostjo; poudarja, da je 
treba tako v uredbo o večletnem finančnem 
okviru kot v uredbo o instrumentu Next 
Generation EU vključiti načelo 
neškodovanja in načelo „onesnaževalec 
plača“ v vseh sektorjih; poleg tega 
poudarja, da je treba postopoma odpraviti 
subvencije za fosilna goriva; poziva 
Komisijo, naj razmisli, da bi se pri 
naložbah sklicevala na uredbo o 
taksonomiji; v zvezi s tem poudarja tudi 
skupno odgovornost EU, da premaga 
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krizo zaradi covida-19 na svetovni ravni, 
zlasti v državah v razvoju;
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22.7.2020 B9-0229/19

Predlog spremembe 19
João Ferreira, Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je treba naložbene 
možnosti prilagoditi dejanskim potrebam 
ljudi in držav članic; obsoja in zavrača 
vsakršno obliko gospodarske in politične 
pogojenosti v tem dogovoru Sveta, naj bo 
to pri uporabi sredstev večletnega 
finančnega okvira ali sredstev iz načrta za 
okrevanje, katere namen je posegati v 
suverene odločitve držav, zlasti glede 
načrtovanja in izvrševanja sredstev;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/20

Predlog spremembe 20
João Ferreira, Sandra Pereira
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da je obseg sklada za 
okrevanje nezadosten glede na naložbene 
potrebe; opozarja, da je v tem skladu, tako 
pri posojilih kot pri nepovratnih sredstvih, 
predvideno vnaprejšnje izplačilo sredstev, 
ki bodo odplačana kasneje, bodisi z 
vračilom izposojenih sredstev ali z 
zmanjšanjem prihodnjih prerazporeditev 
iz proračuna od leta 2028 naprej;

Or. en



AM\1210649SL.docx PE655.408v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

22.7.2020 B9-0229/21

Predlog spremembe 21
Marc Botenga
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je jasen in realen načrt 
odplačevanja ključnega pomena za splošni 
uspeh instrumenta Next Generation EU ter 
da predstavlja preizkus verodostojnosti za 
celotno EU; meni, da odplačevanje 
nastalega dolga ne bi smelo škodovati 
prihodnjim proračunom EU in generacijam 
Evropejcev ter da bi se moralo začeti čim 
prej; poziva, naj se poraba iz instrumenta 
za okrevanje in odpornost jasno oglašuje 
kot taka ter naj zanjo veljajo ustrezne 
zahteve glede preglednosti, vključno z 
zahtevami glede objave seznama končnih 
upravičencev;

23. poudarja, da je jasen in realen načrt 
odplačevanja ključnega pomena za splošni 
uspeh instrumenta Next Generation EU ter 
da predstavlja preizkus verodostojnosti za 
celotno EU; meni, da odplačevanje 
nastalega dolga ne bi smelo škodovati 
socialnim pravicam, plačam, pokojninam 
ali javnim storitvam, prihodnjim 
proračunom EU in generacijam Evropejcev 
ter da bi se moralo začeti čim prej; poziva, 
naj se poraba iz instrumenta za okrevanje 
in odpornost jasno oglašuje kot taka ter naj 
zanjo veljajo ustrezne zahteve glede 
preglednosti, vključno z zahtevami glede 
objave seznama končnih upravičencev;

Or. en
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22.7.2020 B9-0229/22

Predlog spremembe 22
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. globoko obžaluje, da sporazum ne 
zagotavlja, da bodo finančno pomoč 
prejela le podjetja, ki spoštujejo veljavno 
kolektivno pogodbo, kot tudi ne, da se 
podjetja, ki bodo pomoč prejela, ne bodo 
okoriščala s ponovnim odkupom delnic in 
da delničarjem ne bodo izplačevala 
dividend, vodstvu pa ne bonusov; obžaluje 
tudi, da dogovor ne zagotavlja, da državna 
pomoč in finančna podpora ne bosta na 
voljo podjetjem s sedežem v državah, ki so 
na seznamu Unije z jurisdikcijami, 
nepripravljenimi na sodelovanje v davčne 
namene;
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Predlog spremembe 23
Nikolaj Villumsen, Malin Björk
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog resolucije B9-0229/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, GUE/NGL
Sklepi z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020

Predlog resolucije
Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. je zelo zaskrbljen zaradi znatne 
izgube javnih prihodkov zaradi izogibanja 
davkom, povezanega z državami članicami 
EU; meni, da je nujno potrebno, da so 
podjetja s sedežem v davčnih oazah v EU 
izključena iz sistemov finančne pomoči;

Or. en


