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6.3.2015 A8-0027/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Aa. keďže v období hlbokej hospodárskej 
krízy a zvyšujúcich sa rozdielov v EÚ je 
potrebné zvýšiť rozpočet Spoločenstva s 
cieľom zaručiť zodpovedajúcu úroveň 
zdrojov pre rozpočet na budúci rok, 
pričom treba klásť osobitný dôraz na 
programy a projekty zamerané na 
posilnenie rastu a dôstojného 
zamestnávania, odstraňovanie chudoby a 
investovanie do inteligentného, 
udržateľného a ekologického rozvoja; 
zdôrazňuje, že príspevky na toto zvýšenie 
by mali pochádzať zo zvýšenia platieb 
členských štátov s najvyšším HND 
a najvyšším príjmom na osobu, čo by 
zmenilo súčasný neprimeraný 
a nespravodlivý spôsob získavania 
príspevkov; pripomína, že je mimoriadne 
dôležité, aby sa zvýšila podpora 
pre členské štáty, najmä pre tie, ktoré už 
čelia hospodárskej recesii, určená 
na investície do infraštruktúry, sociálnych 
zariadení, výskumu, inovácie a rozvoja; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. domnieva sa, že treba vypracovať 
rozsiahly plán verejných investícií, pričom 
trvá na tom, že je potrebné zásadne 
zmeniť súčasné politiky EÚ, aby sa mohli 
náležite riešiť problémy trvalo 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
nezamestnanosti, chudoby, sociálneho 
vylúčenia a nerovnosti (príjmov); 
zdôrazňuje, že je potrebná nová stratégia, 
ktorá vytýči novú cestu pre Európu: cestu 
plnej zamestnanosti, dôstojnej práce a 
miezd zaisťujúcich dôstojný život; cestu 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti a 
sociálnej ochrany pre všetkých, ktorá 
zaručí najvyššiu životnú úroveň; cestu, 
ktorá bude brať ohľad na potreby 
každého členského štátu v oblasti rozvoja, 
najmä potreby menej rozvinutých štátov, a 
ktorá bude napomáhať skutočnej 
konvergencii tým, že bude prispievať k 
odstraňovaniu nerovností v úrovni rozvoja 
medzi členskými štátmi a k znižovaniu 
ekonomických, sociálnych a regionálnych 
rozdielov; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. dôrazne odsudzuje rozpočtové škrty v 
oblastiach vedy a inovácie, najmä 2,7 mld. 
EUR z programu Horizont 2020; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. zdôrazňuje, že nezamestnanosť je 
najnaliehavejším problémom Európskej 
únie; nazdáva sa, že obnova hospodárstiev 
členských štátov a vytváranie nových 
pracovných miest si vyžaduje zastavenie 
úsporných politík tak, aby sa členským 
štátom umožnilo presadzovať také 
politické varianty, ktoré najlepšie 
vyhovujú ich konkrétnej situácii; myslí si 
preto, že rozpočet EÚ by sa mal 
zameriavať najmä na vytváranie 
dôstojných pracovných miest a udržateľný 
hospodársky rast; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  2a. domnieva sa, že zjavným dôsledkom 
nižšieho rozpočtu EÚ by bolo obmedzenie 
činností EÚ, a nie rozvoj Únie za menej 
peňazí; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že európske štrukturálne a 
investičné fondy predstavujú najväčší 
podiel investičných výdavkov v rozpočte 
EÚ a sú dôležité pre tvorbu pracovných 
miest, oživenie rastu a posilnenie 
konkurencieschopnosti a inovácie; 
podčiarkuje skutočnosť, že politika 
súdržnosti EÚ je kľúčová pre zachovanie 
verejných investícií do dôležitých oblastí 
hospodárstva a dosiahla hmatateľné 
výsledky v praxi, ktoré môžu pomôcť 
členským štátom a regiónom prekonať 
súčasnú krízu a splniť ciele stratégie 
Európa 2020; vyzýva Komisiu a členské 
štáty, aby vynaložili maximálne úsilie na 
zaistenie urýchleného prijatia 
zostávajúcich operačných programov v 
nadchádzajúcich mesiacoch tak, aby sa 
zabezpečilo ich vykonávanie ustálenou 
rýchlosťou v roku 2016; 

3. zdôrazňuje, že európske štrukturálne a 
investičné fondy predstavujú najväčší 
podiel výdavkov v rozpočte EÚ a sú 
dôležité pre tvorbu pracovných miest, 
oživenie rastu a posilnenie súdržnosti, 
integrácie a inovácie; podčiarkuje 
skutočnosť, že politika súdržnosti EÚ je 
kľúčová pre zachovanie verejných 
investícií do dôležitých oblastí 
hospodárstva a dosiahla hmatateľné 
výsledky v praxi, ktoré môžu pomôcť 
členským štátom a regiónom prekonať 
súčasnú krízu, pričom treba zvýšiť 
rozpočtové prostriedky pre Kohézny fond 
a štrukturálne fondy, najmä ESF, a pre 
programy, ako je program Progress, a 
venovať osobitnú pozornosť pracovným 
miestam so zaručenými právami, 
rovnakým právam a príležitostiam a boju 
za odstránenie chudoby; zdôrazňuje 
potrebu poskytnúť členským štátom 
nástroje, ktoré by mohli ich občanom 
pomôcť nájsť východisko z krízy; v tejto 
súvislosti zdôrazňuje osobitnú potrebu 
investovať do oblastí ako vzdelávanie a 
mobilita, výskum a inovácia a 
mikropodniky, malé a stredné podniky s 
cieľom posilniť tvorbu pracovných miest 
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– najmä pre mladých ľudí; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby vynaložili 
všetko úsilie na urýchlené prijatie 
zostávajúcich operačných programov v 
nadchádzajúcich mesiacoch tak, aby sa 
zabezpečilo ich čo najrýchlejšie 
vykonávanie v roku 2016; 

 

Or. en 



 

AM\1053199SK.doc  PE552.211v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
6.3.2015 A8-0027/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. uznáva, že služby a dávky sociálneho 
zabezpečenia sú v členských štátoch 
vystavené tlaku; zdôrazňuje, že politické 
rozhodnutia na úrovni EÚ by sa nemali 
negatívne prejaviť na dostupnosti ani 
kvalite služieb a dávok sociálneho 
zabezpečenia a ani na schopnosti 
členských štátov financovať ich; vyzýva 
preto Komisiu, aby predložila taký návrh 
rozpočtu, ktorý posilní schopnosť 
členských štátov zachovať ich systémy 
sociálneho zabezpečenia; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3b. pripomína, že cieľom regionálnych, 
štrukturálnych a kohéznych fondov je 
znížiť rozdiely medzi rôznymi úrovňami 
hospodárskeho rozvoja regiónov v EÚ; so 
znepokojením konštatuje, že veľký podiel 
prostriedkov z týchto fondov sa vypláca 
bohatším členským štátom; domnieva sa, 
že je to neefektívne využívanie fondov a že 
tieto fondy by mali byť vyhradené pre 
členské štáty, ktoré ich skutočne 
potrebujú; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje význam cezhraničnej 
mobility ako prostriedku, ktorý Európe 
umožní využiť rôzne zručnosti ľudí a 
zároveň rozšíri príležitosti v oblasti 
odbornej prípravy a pracovné príležitosti 
pre všetky generácie; domnieva sa, že 
symbolické a úspešné programy mobility, 
ako je program Erasmus+, fungujú v 
prospech jednotlivcov aj hospodárstva, 
a mali by sa preto uplatniť v plnom 
rozsahu; v tejto súvislosti pripomína, že sa 
musia vždy zohľadňovať sociálne aspekty 
mobility a že mobilita je iba jedným z 
možných nástrojov na boj proti 
nezamestnanosti a nemala by byť 
poslednou možnosťou; 

5. zdôrazňuje skutočnosť, že cezhraničná 
mobilita nie je riešením vysokej miery 
nezamestnanosti, a trvá na tom, že 
rozpočet EÚ by mal podporovať iniciatívy 
členských štátov na rast zamestnanosti, a 
to najmä tie, ktoré posilňujú investície a 
podporujú tvorbu pracovných miest v 
regiónoch s vysokou nezamestnanosťou; 
zdôrazňuje úlohu celoživotného 
vzdelávania a odbornej prípravy ako 
prostriedku, ktorý Európe umožní využiť 
rôzne zručnosti ľudí a zároveň rozšíri 
príležitosti v oblasti odbornej prípravy a 
pracovné príležitosti pre všetky generácie; 
domnieva sa, že úspešné programy, ako je 
program Erasmus+, fungujú v prospech 
jednotlivcov aj hospodárstva, a mali by sa 
preto využiť v plnom rozsahu;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. zdôrazňuje skutočnosť, že úsporné 
politiky EÚ vytvárajú tlak na znižovanie 
reálnych miezd v členských štátoch a že v 
ich dôsledku sa hospodárska a sociálna 
kríza predĺži; domnieva sa, že rozpočet by 
sa mal používať na podporu úsilia o 
zvýšenie reálnych miezd, ako aj na boj 
proti sociálnemu dampingu v členských 
štátoch; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. domnieva sa, že je veľmi 
nedemokratické, aby Komisia prevzala 
ešte väčšie právomoci v oblasti kontroly 
národných rozpočtov; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6b. vyjadruje presvedčenie, že lepšie 
plnenie rozpočtu EÚ by uvoľnilo 
významné zdroje; berie na vedomie, že 
Európsky dvor audítorov upozorňuje 
najmä na to, že audítorské a kontrolné 
systémy členských štátov fungujú iba 
čiastočne; domnieva sa, že nedostatok 
účinných a účelných kontrolných 
systémov členských štátov má nepriaznivý 
vplyv na rozpočet EÚ; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta investičný plán predložený 
Komisiou ako prvý krok, ktorý môže 
vytvoriť potenciál na mobilizáciu 315 
miliárd EUR v investíciách do 
infraštruktúry, vzdelávania a výskumu, 
ako aj do MSP a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou s cieľom vyrovnať 
deficit verejných a súkromných investícií 
spôsobený hospodárskou a finančnou 
krízou; poznamenáva, že podľa očakávaní 
by rozpočet EÚ mal poskytnúť základ 
tohto investičného plánu sprístupnením 
záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR 
požadovaných v záväzkoch a platbách na 
financovanie Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI); domnieva 
sa, že príspevok z rozpočtu EÚ by mal 
zabezpečiť významnú návratnosť 
prostredníctvom väčšieho pákového 
efektu; potvrdzuje svoju vôľu čo 
najdôslednejšie preskúmať, ako sa 
finančné záväzky EÚ vo vzťahu k EIB na 
zriadenie EFSI zahrnú do rozpočtu EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. víta investičný plán predložený 
Komisiou ako prvý krok, ktorý môže 
vytvoriť potenciál na mobilizáciu 315 
miliárd EUR v investíciách do 
infraštruktúry, vzdelávania a výskumu, 
ako aj do MSP a spoločností so strednou 
trhovou kapitalizáciou s cieľom vyrovnať 
deficit verejných a súkromných investícií 
spôsobený hospodárskou a finančnou 
krízou; poznamenáva, že podľa očakávaní 
by rozpočet EÚ mal poskytnúť základ 
tohto investičného plánu sprístupnením 
záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR 
požadovaných v záväzkoch a platbách na 
financovanie Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI); domnieva sa, 
že príspevok z rozpočtu EÚ by mal 
zabezpečiť významnú návratnosť 
prostredníctvom väčšieho pákového 
efektu; potvrdzuje svoju vôľu čo 
najdôslednejšie preskúmať, ako sa 
finančné záväzky EÚ vo vzťahu k EIB na 
zriadenie EFSI zahrnú do rozpočtu EÚ; 

8. berie na vedomie investičný plán 
predložený Komisiou ako prvý krok 
smerom k uznaniu toho, že nedostatočná 
úroveň investícií v EÚ predstavuje 
problém; vyjadruje poľutovanie nad tým, 
že skutočný objem verejných financií, 
najmä vo forme verejných záruk, je príliš 
nízky na to, aby bol pre európske 
hospodárstvo skutočne stimulujúci a aby 
prekonal deficit verejných a súkromných 
investícií spôsobený úspornými politikami 
uplatňovanými v nadväznosti na finančnú 
krízu; konštatuje, že dokonca aj celková 
suma 315 miliárd EUR plánovaná pre 
investície v časovom období troch rokov je 
impulzom predstavujúcim menej ako 1 % 
HDP EÚ ročne; pripomína, že rozpočtová 
záruka EÚ predstavuje menej ako 1 % 
rozpočtu EÚ na nasledujúcich päť rokov, 
zatiaľ čo samotný rozpočet EÚ ostáva na 
úrovni nižšej ako 1 % HDP EÚ; 
poznamenáva, že podľa očakávaní by 
rozpočet EÚ mal poskytnúť základ tohto 
investičného plánu sprístupnením 
záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR 
požadovaných v záväzkoch a platbách na 
financovanie Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI); naliehavo 
vyzýva Komisiu a Radu, aby zabezpečili 
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alternatívne zdroje pre tieto záväzky bez 
vyčerpania zdrojov, ktoré sú k dispozícii 
pre program Horizont 2020 a Nástroj na 
prepájanie Európy, a najmä pre opatrenia 
Marie Curie, EIT, Partnerstvo pre 
spoločnú pomoc a ZIS; 

  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. zdôrazňuje, že je potrebná jednotná 
európska investičná stratégia vo forme 
európskeho investičného programu pre 
trvalo udržateľný rozvoj a zamestnanosť 
v rozsahu aspoň 2 % HDP EÚ každoročne 
počas piatich rokov, ktorý by mal doplniť 
podobné verejné investičné snahy 
členských štátov; konštatuje, že takýto 
investičný program by sa čiastočne 
financoval z vlastných zdrojov 
prostredníctvom vyššieho rastu HDP a 
daňových príjmov; vyzýva Komisiu 
a Radu, aby zahrnuli dodatočne potrebné 
finančné prostriedky do svojich návrhov 
rozpočtu na rok 2016;  

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. poukazuje na dodatočný a doplnkový 
charakter navrhnutého investičného 
plánu a rozpočtu EÚ a ich spoločný 
záväzok naštartovať hospodárstvo a 
posilniť tvorbu pracovných miest; 
zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je sám osebe 
významným investičným nástrojom 
s osobitnou úlohou a poslaním, ktorý 
prináša konkrétne výsledky s jasnou 
európskou pridanou hodnotou; je 
presvedčený, že sa musí vynaložiť 
maximálne úsilie s cieľom dosiahnuť 
synergický účinok nielen medzi 
investičným plánom a rozpočtom EÚ, ale 
aj s rozpočtami členských štátov, s cieľom 
preklenúť nedostatok investícií, zabezpečiť 
konvergenciu a stabilitu v EÚ a maximálne 
zvýšiť účinok verejných výdavkov na 
reálnu ekonomiku; okrem toho zdôrazňuje, 
že je dôležité odstrániť existujúce prekážky 
investícií, najmä pokiaľ ide o jasnosť a 
predvídateľnosť regulačného rámca; 

9. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
skutočnosťou, že Európsky fond pre 
strategické investície (EFSI) nie je 
skutočným plánom verejných investícií 
pre Európu; zdôrazňuje, že je potrebné 
vytvoriť investičný program EÚ pre trvalo 
udržateľný rozvoj a zamestnanosť, ktorý 
by zaručoval vytváranie nových 
pracovných miest a zabezpečoval prechod 
k trvalo udržateľnému hospodárstvu; 
žiada, aby boli MSP, mikropodniky a 
sociálne podniky primerane podporované; 
žiada členské štáty a Komisiu, aby na 
podporu stratégie obnovy vykonávanej 
pod vedením verejného sektoru viac 
využívali dlhopisy EIB a existujúce 
nástroje, ako sú európske investičné 
fondy; zdôrazňuje, že rozpočet EÚ je sám 
osebe významným investičným nástrojom 
s osobitnou úlohou a poslaním, ktorý 
prináša konkrétne výsledky s jasnou 
európskou pridanou hodnotou; je 
presvedčený, že sa musí vynaložiť všetko 
úsilie s cieľom zabezpečiť demokratickú 
kontrolu a zodpovednosť investičných 
politík EÚ a dosiahnuť synergický účinok 
nielen medzi takýmto investičným plánom 
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a rozpočtom EÚ, ale aj s rozpočtami 
členských štátov, s cieľom preklenúť 
nedostatok investícií, zabezpečiť 
konvergenciu a stabilitu v EÚ a maximálne 
zvýšiť účinok verejných výdavkov na 
reálnu ekonomiku uprednostňujúc 
investície v záujme zníženia rozdielov 
medzi rôznymi úrovňami hospodárskeho 
rozvoja regiónov a členských štátov EÚ; 
okrem toho zdôrazňuje, že je dôležité 
odstrániť existujúce prekážky investícií, 
najmä pokiaľ ide o jasnosť a 
predvídateľnosť regulačného rámca; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. zdôrazňuje skutočnosť, že 
preorientovanie rozpočtu od výdavkov 
vojenského a bezpečnostného charakteru 
k zahraničnej politike zameranej na 
civilné záležitosti a rozvoj je potrebné na 
to, aby sa dlhodobo znížili vojenské 
výdavky; opätovne zdôrazňuje svoju 
pozíciu, že prostriedky v okruhu 4 musia 
byť určené na mierovú a civilnú 
zahraničnú politiku, ktorá zabezpečí, že 
Európska únia sa na medzinárodnej scéne 
stane nenásilným aktérom; vyzýva 
Komisiu, aby za prioritu stanovila úlohu 
Únie ako mediátora usilujúceho sa 
výlučne o občianske a mierové riešenia 
konfliktov a zároveň zabezpečila, aby 
Únia dodržiavala svoje záväzky, pokiaľ 
ide o odstránenie chudoby, udržateľný 
rozvoj, miléniové rozvojové ciele, kontrolu 
zbraní, režim zavedený Zmluvou o 
nešírení jadrových zbraní a jadrové 
odzbrojenie; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10b. odmieta akékoľvek použitie rozpočtu 
Spoločenstva na financovanie 
militaristickej a neoliberálnej EÚ; 
obhajuje potrebu alternatívneho 
programu, ktorý podporuje trvalo 
udržateľný rozvoj, posilnený vnútorný 
dopyt rešpektujúci životné prostredie, 
ktorý je založený na progresívnych 
mzdách, plnej zamestnanosti so 
zaručenými právami, sociálnej 
starostlivosti, odstraňovaní chudoby 
a sociálneho vylúčenia a zlepšenej 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. so znepokojením konštatuje, že napriek 
tomu, že Európa je jedným z 
najbezpečnejších miest na svete, čelí 
novým typom rizík v oblasti vnútornej 
bezpečnosti, čo si vyžaduje zabezpečenie 
užšej policajnej a súdnej spolupráce 
a koordinácie, rozvoj opatrení na lepšie 
začleňovanie a pevnejšiu sociálnu 
súdržnosť a zároveň podporu stability a 
mieru v konfliktných oblastiach; 
zdôrazňuje, že spoločné úsilie na riešenie 
migračných tokov leží na križovatke 
vnútornej a vonkajšej solidarity; 
pripomína svoju podporu pre posilnenie 
nástrojov EÚ a pre rozvoj kultúry 
spravodlivého rozdelenia záťaže medzi 
členské štáty, pokiaľ ide o riešenie 
problematiky azylu a migrácie, s cieľom 
zaistiť bezpečné a zabezpečené vonkajšie 
hranice pri plnom dodržiavaní základných 
hodnôt EÚ, najmä s ohľadom na činnosti 
v oblasti Stredozemného mora a na 
juhovýchodnej hranici EÚ; vyzýva 
Komisiu, aby navrhla cielené posilnenie 
príslušných programov a nástrojov, čím 
preukáže záväzok EÚ riešiť tieto otázky; 

11. so znepokojením konštatuje, že napriek 
tomu, že Európa je jedným z 
najbezpečnejších miest na svete, čelí 
novým typom rizík v oblasti vnútornej 
bezpečnosti, čo si vyžaduje zmenu 
súčasných politík prostredníctvom rozvoja 
opatrení na lepšie začleňovanie a 
pevnejšiu sociálnu súdržnosť, 
zabezpečenia užšej súdnej spolupráce a 
koordinácie a zároveň podpory stability a 
mieru v konfliktných oblastiach; 
pripomína, že súčasný trend smerujúci k 
militarizácii hraničnej kontroly je 
neefektívny a nákladný a takisto porušuje 
základné práva vrátane práva požiadať o 
azyl; vyzýva Komisiu, aby navrhla cielené 
posilnenie príslušných programov a 
nástrojov, čím preukáže záväzok EÚ riešiť 
tieto výzvy; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. zdôrazňuje, že rozpočet Spoločenstva 
by sa mal použiť tak, aby sa uprednostnili 
skutočne konvergentné politiky 
vychádzajúce zo sociálneho pokroku a z 
ochrany a podpory potenciálu, tvorby 
pracovných miest, udržateľného 
využívania prírodných zdrojov a ochrany 
životného prostredia každej krajiny 
s cieľom dosiahnuť skutočnú 
hospodársku a sociálnu súdržnosť; 
odmieta zmluvu o fiškálnej stabilite, 
správu hospodárskych záležitostí a Pakt 
Euro Plus, ktoré sú založené na zachovaní 
ďalších úsporných opatrení na úrovni EÚ 
aj členských štátov, čím sa prehĺbi 
súčasná hospodárska a sociálna kríza, 
a to najmä v krajinách, ktoré sú v ťažšej 
hospodárskej a sociálnej situácii; 

Or. en 



 

AM\1053199SK.doc  PE552.211v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
6.3.2015 A8-0027/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16a. domnieva sa, že je potrebné zásadne 
zmeniť súčasné politiky EÚ, ak chceme 
skutočne riešiť problémy spojené s 
udržateľným hospodárskym rastom, s 
nezamestnanosťou, s chudobou, so 
sociálnym vylúčením a s rozdielmi (v 
príjmoch); zdôrazňuje, že je potrebná 
nová stratégia, ktorá vytýči novú cestu pre 
Európu: cestu plnej zamestnanosti, 
dôstojnej práce a miezd zaisťujúcich 
dôstojný život; cestu sociálnej a 
hospodárskej súdržnosti a sociálnej 
ochrany pre všetkých, ktorá zaručí 
najvyššiu životnú úroveň; cestu, ktorá 
bude brať ohľad na potreby každého 
členského štátu v oblasti rozvoja, najmä 
potreby menej rozvinutých štátov, a ktorá 
bude napomáhať skutočnej konvergencii 
tým, že bude prispievať k odstraňovaniu 
nerovností v úrovni rozvoja medzi 
členskými štátmi a k znižovaniu 
ekonomických, sociálnych a regionálnych 
rozdielov; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16b. presadzuje vytvorenie programu 
podpory krajín, ktorých pretrvávajúce 
členstvo v eurozóne sa ukázalo ako 
neudržateľné; tento program by 
poskytoval primeranú náhradu za škody 
spôsobené vyjednaným vystúpením z 
eurozóny; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16c. žiada o vytvorenie núdzových plánov 
na podporu hospodárstva krajín, v 
ktorých boli zaznamenané zásahy trojky, s 
cieľom poskytnúť finančné zdroje a 
stanoviť potrebné výnimky týkajúce sa 
fungovania jednotného trhu a spoločných 
politík; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 d (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  16d. vyzýva Komisiu, aby si za skutočnú 
prioritu stanovila boj proti chudobe 
a navrhla konkrétne kroky na znižovanie 
chudoby a spôsoby, ktorými by rozpočet 
EÚ mohol dopĺňať opatrenia na úrovni 
členských štátov, popri miliónoch EUR 
vyčlenených na propagáciu tejto politiky; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2016 – Oddiel III 
2015/2008(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. žiada, aby bola súčasná stratégia 
Európa 2020 nahradená Európskou 
stratégiou pre solidaritu a trvalo 
udržateľný rozvoj založenou na novom 
súbore hospodárskych, sociálnych a 
environmentálnych politík, ktorá bude 
podporovať investície do: 

 i) kvality práce vo všetkých jej aspektoch 
(mzdy, stability, pracovných podmienok 
a odbornej prípravy) a do zvyšovania 
kvalifikácie s cieľom získania 
vysokokvalifikovanej a zručnej pracovnej 
sily, 

 ii) základnej infraštruktúry 
a infraštruktúry podporujúcej priemysel, 

 iii) verejných služieb s cieľom zvýšenia 
ich kvality, 

 iv) silnej kohéznej politiky na podporu 
sociálnej a ekonomickej kohézie, 

 v) ochrany životného prostredia 
a prírodných zdrojov, 

 vi) sprísňovania pracovných, sociálnych, 
ekologických a bezpečnostných noriem 
s cieľom harmonizácie v záujme plnenia 
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najprísnejších noriem, 

 vii) sociálnej ekonomiky, 

 viii) sociálnej ochrany s cieľom 
odstránenia chudoby a boja proti 
spoločenskému vyčleňovaniu, 

 ix) (verejného) výskumu a inovácie 
s cieľom zaručiť ich prínos pre všetkých, 

 x) podpory kultúrnej a občianskej 
angažovanosti, 

 xi) postupnej dematerializácie 
hospodárstva; 

Or. en 

 
 


