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Predlog spremembe 65
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 18 c (novo)

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

18c. zavrača uporabo evropskega 
mehanizma za stabilnost v sedanji obliki, 
saj to ni ustrezna rešitev za to krizo, ker 
njegove kreditne linije zajemajo podobno 
pogojenost kot pri reševanju s trojko in 
njenimi memorandumi; želi opozoriti, da 
se že vse od takrat, ko je Evropska 
centralna banka uvedla svoj program 
vseevropskega osebnega pokojninskega 
produkta, spopadamo s problemom 
dolgov/stečajev, ne pa s problemom 
likvidnosti; želi opomniti, da bodo pogoji, 
ki jih Euroskupina nalaga za uporabo 
evropskega mehanizma za stabilnost, pa 
tudi načrtovana ponovna vzpostavitev 
pakta za stabilnost in rast in evropskega 
semestra, ljudi v EU obsodili na večne 
varčevalne ukrepe; 
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Predlog spremembe 66
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 19

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

19. podpira Komisijo pri oblikovanju 
nove industrijske strategije EU, da bo 
industrija bolj konkurenčna in odporna, ko 
se bo soočala s svetovnimi pretresi; 
podpira ponovno vključevanje dobavnih 
verig v EU in povečanje proizvodnje 
ključnih proizvodov v EU, kot so zdravila, 
farmacevtske sestavine, medicinski 
pripomočki, oprema in materiali;

19. podpira Komisijo pri oblikovanju 
nove industrijske strategije EU, da bo 
industrija bolj konkurenčna in odporna, ko 
se bo soočala s svetovnimi pretresi; v 
okviru evropske sanitarne izjeme, ki je 
bila na novo uvedena v pravila Svetovne 
trgovinske organizacije, podpira ponovno 
vključevanje dobavnih verig v EU in 
povečanje proizvodnje ključnih proizvodov 
v EU, kot so zdravila, farmacevtske 
sestavine, medicinski pripomočki, oprema 
in materiali;

Or. en
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Predlog spremembe 67
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 20

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

20. zato vztraja pri sprejetju 
ambicioznega večletnega finančnega 
okvira, ki bo imel več proračunskih 
sredstev glede na cilje Unije, predvideni 
vpliv te krize na gospodarstva v EU in 
glede na pričakovanja državljanov, kar 
zadeva evropsko dodano vrednost, ki bo 
tudi prožnejši in bo omogočal 
enostavnejše načine za uporabo teh 
sredstev pri odzivanju na krizo ter bo 
vključeval potrebno prožnost; poleg tega 
poziva k spremembi predloga Komisije o 
reformi sistema za vire lastnih sredstev, da 
bi pridobili dovolj fiskalnega 
manevrskega prostora in zagotovili večjo 
predvidljivost, zmogljivosti za ukrepanje 
in manjšo izpostavljenost tveganjem v 
posameznih državah; poudarja, da v 
proračunu EU potrebujemo nove vire 
lastnih sredstev, če želimo zagotoviti 
sveženj za okrevanje in obnovo;

20. poziva, naj se proračun EU okrepi 
in ojača njegova redistribucijska 
podporna vloga, zato da bi spodbujali 
približevanje gospodarskega in socialnega 
napredka posameznih držav članic; poziva 
Komisijo, naj nujno predlaga nov, 
ambiciozno zastavljen in obsežnejši 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, ki bo  najranljivejšim državam 
članicam, regijam in ljudem vzdržno 
zagotavljal potrebne vire, saj je med 
državami, regijami in v družbi vse več 
razlik in neenakosti, ter bo treba nameniti 
posebna finančna sredstva za pandemijo 
bolezni covid-19, več denarja pa bo 
potrebnega tudi za zdravstvo, kohezijo, 
javne storitve, raziskave ter razvoj in 
ponovno industrializacijo, zaposlovanje in 
podnebno politiko, ob vsem pa bo 
potrebna ustrezna prožnost;
 poudarja, da sta bila tako predlog 
Komisije o 1,11 % BDP EU-27 kot 
predlog Sveta iz februarja 2020 o 1,07 % 
BDP EU-27 precej oddaljena od predloga 
Parlamenta še izpred pandemije, da bi 
temu namenili vsaj 1,3 % sredstev; zato 
meni, da nič od naštetega ne zadošča za 
ureditev sedanjih razmer; poudarja, da 
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moramo zaradi pričakovano močno 
zmanjšanega BDP EU-27 nujno uporabiti 
nominalni pristop in se pogovarjati o 
konkretnih zneskih; skuša še naprej iskati 
načine, da bi EU razširili vire lastnih 
sredstev in poiskali nove oblike in 
instrumente, s katerimi bi zaustavili 
bližajoči se gospodarski upad zaradi 
pandemije, in zahteva, da je treba povečati 
financiranje za kohezijo in zmanjšati 
vojaške izdatke;
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Predlog spremembe 68
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 21

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

21. poziva države članice, naj se hitro 
dogovorijo o novem predlogu večletnega 
finančnega okvira kot instrumentu 
solidarnosti in kohezije; poziva Komisijo, 
naj v primeru, da se države ne bodo uspele 
dogovoriti, predlaga načrt ob 
nepredvidljivih dogodkih, s katerim se bo 
financiranje sedanjih programov 
podaljšalo po 31. decembru 2020;

21. poziva države članice, naj se 
dogovorijo o novem predlogu večletnega 
finančnega okvira kot instrumentu 
solidarnosti in kohezije; poudarja, da je 
zaradi koronavirusne krize bolj kot 
kdajkoli prej potreben načrt ukrepanja v 
nepredvidenih razmerah, in to ne kot 
podaljšanje zgodnjih meja in drugih 
določb za leto 2020, temveč je treba 
zasnovati drugačen krizni načrt, v katerim 
bi reševali predvsem posledice krize, 
dokler ne bo sprejet in ne bo začel veljati 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–
2027, zlasti za zdravstveno, kohezijsko, 
zaposlovalno in podnebno politiko; 
opozarja na svojo vlogo sozakonodajalca 
in edine javno izvoljene evropske 
institucije, čeprav se pojavljajo tudi 
prizadevanja, da bi se ta njegov položaj 
omajal;

Or. en
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Predlog spremembe 69
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

26a. poudarja, da je pandemija 
pokazala izjemno ranljivost 
globaliziranega gospodarstva z dolgimi 
trgovinskimi verigami, ki so pod 
nadzorom multinacionalnih podjetij in 
špekulantov, ter odvisnost evropskega 
gospodarstva od proizvodnje v tretjih 
državah; trdi, da je nujno treba ponovno 
preseliti proizvodnjo in industrijo nazaj v 
države članice, spodbujati razvoj 
proizvodnih sektorjev v teh državah z 
močnim javnim sektorjem, zlasti v 
primeru strateških sektorjev, kot so 
zdravila, sanitarni izdelki, osebna zaščitna 
oprema in medicinski pripomočki, ki so 
prepomembni, da bi jih prepustili trgu; 
poziva Komisijo, naj močno poveča 
podporo javnemu financiranju, 
raziskavam in inovacijam na teh 
področjih;

Or. en
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Predlog spremembe 70
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 28

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

28. poudarja, da pandemija ne vpliva le 
na zdravstvo, temveč prinaša hude 
posledice tudi za delavce, zaposlene, 
samozaposlene ter mala in srednja 
podjetja, ki so hrbtenica naše družbe; 
meni, da mora Komisija skupaj z državami 
članicami storiti vse, da se ohrani čim več 
delovnih mest in zagotovi okrevanje, ki bo 
temeljilo na navzgor usmerjeni 
konvergenci, socialnem dialogu in 
izboljšanju socialnih pravic ter delovnih 
pogojev z namenskimi ukrepi za tiste s 
prekarnimi oblikami zaposlitve;

28. poudarja, da gospodarska kriza, ki 
jo sproža pandemija, ne sme biti izgovor 
delodajalcem in podjetjem za zniževanje 
plač in vse hujše poseganje v pravice 
delavcev; poudarja, da bi morali biti 
delavci popolnoma zaščiteni pred 
odpuščanjem; meni, da mora Komisija 
skupaj z državami članicami storiti vse, da 
se ohrani vsa delovna mesta in zagotovi 
okrevanje, ki bo temeljilo na navzgor 
usmerjeni konvergenci, socialnem dialogu 
in izboljšanju socialnih pravic ter delovnih 
pogojev z namenskimi ukrepi za tiste s 
prekarnimi oblikami zaposlitve;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 29

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

29. vztraja, da morajo institucije EU in 
države članice poskrbeti, da je javna 
finančna pomoč, zagotovljena podjetjem za 
boj proti ekonomskim učinkom covida-19, 
pogojena s tem, da se finančna sredstva 
porabijo v korist zaposlenih in da podjetja, 
dokler prejmejo to podporo, ne izplačujejo 
dividend ali ponujajo odkupa delnic;

29. obžaluje, da so evropska podjetja 
kljub izbruhu bolezni covid-19 ohranila 
nepotrebna izplačila dividend; vztraja, da 
morajo institucije EU in države članice 
poskrbeti, da je javna finančna pomoč, 
zagotovljena podjetjem za boj proti 
ekonomskim učinkom covida-19, pogojena 
s tem, da se finančna sredstva porabijo v 
korist zaposlenih in da podjetja, dokler 
prejmejo to podporo, ne izplačujejo 
dividend ali ponujajo odkupa delnic; 
poziva države članice, naj sprejmejo 
ukrepe, s katerimi bi do nadaljnjega 
zamrznile vsa izplačila dividend, 
programe ponovnega odkupa in plačila 
dodatkov vodstvenim delavcem;

Or. en
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Predlog spremembe 72
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 30

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

30. poziva Komisijo in države članice, 
naj na prvo mesto postavijo ukrepe za 
obvladovanje krize in pomoč 
najranljivejšim državljanom, ženskam in 
otrokom, ki so izpostavljeni nasilju v 
družini, starejšim, invalidom, etničnim 
manjšinam in prebivalcem najbolj 
oddaljenih in izoliranih območij, tudi 
čezmorskim državam in ozemljem, in sicer 
z namenskim izrednim podpornim skladom 
za zdravstveni sistem in panoge, ki jih je 
pandemija najhuje prizadela, pa tudi za 
pomoč ljudem, ki jim grozi revščina ali 
socialna izključenosti, saj so ti ljudje 
najbolj izpostavljeni okužbi s 
koronavirusom, prav tako najhuje občutijo 
gospodarske učinke pandemije; poziva k 
celoviti strategiji proti revščini z evropskim 
jamstvom za otroke; poziva EU in države 
članice, naj pri vsem ukrepanju upoštevajo 
tudi razčlembo po spolih, da bodo 
preprečile še večje neenakosti med 
spoloma, in naj poskrbijo, da bodo službe 
za pomoč žrtvam nasilja še naprej delovale, 
in naj v boju proti nasilju v družini in 
nasilju na podlagi spola ter za zaščiti žensk 
in otrok pred njima okrepijo linije za 
pomoč žrtvam, zasilna zatočišča za žrtve, 
spletne storitve za pravno pomoč in 

30. poziva Komisijo in države članice, 
naj na prvo mesto postavijo ukrepe za 
obvladovanje krize, vključno z neposredno 
finančno pomočjo, in pomoč 
najranljivejšim državljanom, ženskam in 
otrokom, ki so izpostavljeni nasilju v 
družini, starejšim, invalidom, zapornikom, 
etničnim manjšinam in prebivalcem najbolj 
oddaljenih in izoliranih območij, tudi 
čezmorskim državam in ozemljem, in sicer 
z namenskim izrednim podpornim skladom 
za zdravstveni sistem in panoge, ki jih je 
pandemija najhuje prizadela, pa tudi za 
pomoč ljudem, ki jim grozi revščina ali 
socialna izključenosti, zlasti brezdomcem, 
saj so ti ljudje najbolj izpostavljeni okužbi 
s koronavirusom, prav tako najhuje 
občutijo gospodarske učinke pandemije; 
poziva k celoviti strategiji proti revščini z 
evropskim jamstvom za otroke; poziva EU 
in države članice, naj pri vsem ukrepanju 
upoštevajo tudi razčlembo po spolih, da 
bodo preprečile še večje neenakosti med 
spoloma, in naj poskrbijo, da bodo službe 
za pomoč žrtvam nasilja še naprej delovale, 
in naj v boju proti nasilju v družini in 
nasilju na podlagi spola ter za zaščiti žensk 
in otrok pred njima okrepijo linije za 
pomoč žrtvam, zasilna zatočišča za žrtve, 
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prijavo;
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Predlog spremembe 73
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 31

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

31. meni, da morajo države članice 
sprejeti ukrepe, s katerimi bodo delavce v 
Evropi, vključno s samozaposlenimi, 
zaščitile pred izgubo dohodka in 
zagotovile, da bodo najbolj prizadeta 
podjetja, zlasti mala in srednja, deležna 
potrebne podpore in jim bo omogočena 
finančna likvidnost; glede tega pozdravlja 
novi predlog Komisije o evropskem 
instrumentu za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah ter poziva, naj se hitro 
začne izvajati; poziva države članice, naj 
bolj uskladijo socialno in fiskalno 
zakonodajo, da preprečijo posledice nujnih 
ukrepov v sistemih socialne varnosti in 
davčnih sistemih za čezmejne delavce;

31. meni, da morajo države članice 
sprejeti ukrepe, s katerimi bodo delavce v 
Evropi, vključno s samozaposlenimi, 
zaščitile pred izgubo dohodka in 
zagotovile, da bodo najbolj prizadeta 
podjetja, zlasti mala in srednja, deležna 
potrebne podpore in jim bo omogočena 
finančna likvidnost; je v zvezi s tem 
seznanjen z novim predlogom Komisije o 
evropskem instrumentu za začasno 
podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah ter 
poziva, naj se prek njega zagotovijo 
delovna mesta, plače in pravice delavcev 
ter poskrbi, da se dolg držav članic ne bo 
povečal;  obžaluje pa, da ostaja evropski 
instrument za začasno podporo 
zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah prostovoljni 
mehanizem; poziva države članice, naj 
bolj uskladijo socialno in fiskalno 
zakonodajo, da preprečijo posledice nujnih 
ukrepov v sistemih socialne varnosti in 
davčnih sistemih za čezmejne delavce;

Or. en
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Predlog spremembe 74
Manon Aubry, Martin Schirdewan
v imenu skupine GUE/NGL

Predlog skupne resolucije
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE
Usklajeno ukrepanje EU za spoprijemanje s pandemijo bolezni covid-19 in njenimi 
posledicami

Predlog skupne resolucije
Odstavek 31 a (novo)

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe

31a. poziva države članice in Komisijo, 
naj spodbujajo socialni dialog in 
kolektivna pogajanja pri odzivu na krizo 
zaradi covida-19, prav tako pa naj 
zagotovijo, da bodo socialni partnerji v 
celoti vključeni v oblikovanje in izvajanje 
sprejetih ukrepov; poziva države članice, 
naj sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za 
ohranitev delovnih mest, delovnih pogojev 
in plač, vključno z ukrepi za krajši delovni 
čas, ureditvami za nadomestilo dohodka 
in podobnimi ukrepi;

Or. en


