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1.7.2015 A8-0217/8 

Pozmeňujúci návrh  8 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1a. zdôrazňuje, že rozpočet Spoločenstva 
by sa mal využívať tak, aby sa 
uprednostňovali politiky reálnej 
konvergencie 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 
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1.7.2015 A8-0217/9 

Pozmeňujúci návrh  9 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Miguel Urbán 
Crespo, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1b. zdôrazňuje, že je potrebná jednotná 
európska stratégia verejných investícií 
vytvorením európskeho investičného 
programu pre trvalo udržateľný rozvoj a 
zamestnanosť v rozsahu aspoň 1 % HDP 
Únie, ktorý by mal doplniť podobné 
verejné investičné snahy členských štátov; 
vyzýva Komisiu a Radu, aby zahrnula 
potrebné finančné prostriedky do svojho 
návrhu rozpočtu na rok 2016; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/10 

Pozmeňujúci návrh  10 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 1c (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  1c. domnieva sa, že je potrebné prestať 
uplatňovať aktuálne politiky Únie, ak 
chceme skutočne riešiť problémy 
udržateľného hospodárskeho rastu, 
nezamestnanosti, chudoby, sociálneho 
vylúčenia a nerovnosti (v príjme); 
zdôrazňuje, že je potrebná nová stratégia, 
ktorá stanoví novú cestu pre Európu, 
cestu úplnej zamestnanosti, dôstojných 
pracovných miest, existenčného minima, 
sociálnej a hospodárskej súdržnosti a 
sociálnej ochrany pre všetkých, a ktorá 
zaručí  najvyššiu životnú úroveň; cestu, 
ktorá zohľadňuje potreby rozvoja každého 
členského štátu, najmä tých menej 
rozvinutých, ktorá podporuje reálnu 
konvergenciu prispievajúcu k znížovaniu 
rozdielov v rozvoji medzi členskými štátmi 
a existujúcich hospodárskych, sociálnych 
a regionálnych rozdielov. 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/11 

Pozmeňujúci návrh  11 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 3 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta skutočnosť, že návrh Komisie 
týkajúci sa všeobecného rozpočtu 
Európskej únie na rozpočtový rok 2016 
posilňuje uvedené priority a navrhuje 
zintenzívniť podporu EÚ programom 
orientovaným na investície, vedomosti, 
pracovné miesta a rast, a najmä pre 
modelový program mobility, akým je 
Erasmus+; domnieva sa, že návrh 
rozpočtu na rok 2016 je vítaným krokom 
zameraným na pomoc členským štátom 
v boji proti štrukturálnym výzvam, najmä 
strate konkurencieschopnosti; vyjadruje 
spokojnosť s tým, že okrem riadne 
očakávaných zvýšení prostriedkov v celom 
okruhu 3 (Bezpečnosť a občianstvo) a 
okruhu 4 (Globálna Európa) Komisia 
prijíma výzvu reagovať na nový vývoj, 
napríklad na krízy na Ukrajine, v Sýrii a 
v oblasti Stredozemia, tým, že reaguje na 
potreby EÚ a členských štátov v oblasti 
bezpečnosti a migrácie a preukazuje silnú 
politickú vôľu v oblasti vonkajšej činnosti 
a rozpočtových záväzkov voči krajinám 
pôvodu a tranzitu; 

3. konštatuje, že návrh Komisie týkajúci sa 
všeobecného rozpočtu Európskej únie na 
rozpočtový rok 2016 posilňuje uvedené 
priority a navrhuje zintenzívniť podporu 
EÚ programom orientovaným na 
investície, vedomosti, dôstojné pracovné 
miesta a rast, a najmä pre modelový 
program mobility, akým je Erasmus+; 
vyjadruje nespokojnosť s tým, že okrem 
riadne očakávaných zvýšení prostriedkov 
v celom okruhu 3 (Bezpečnosť a 
občianstvo) a okruhu 4 (Globálna Európa) 
Komisia neprijíma náležite výzvu 
reagovať na nový vývoj, napríklad na 
humanitárnu krízu na Ukrajine, v Sýrii a 
v oblasti Stredozemia,  prijatím 
komplexného prístupu založeného na 
ľudských právach spájajúceho migráciu s 
rozvojom a zaručujúceho integráciu 
migrujúcich pracovníkov a uchádzačov o 
azyl a utečencov a súčasným 
podporovaním nového politického a 
rozpočtového záväzku voči krajinám 
pôvodu a tranzitu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/12 

Pozmeňujúci návrh  12 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, 
Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, 
Javier Couso Permuy, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 3a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3a. odmieta akékoľvek použitie rozpočtu 
Únie 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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1.7.2015 A8-0217/13 

Pozmeňujúci návrh  13 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 4 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta začlenenie Európskeho fondu pre 
strategické investície (EFSI) do návrhu 
rozpočtu na rok 2016, a najmä mobilizáciu 
celkovej rezervy pre záväzky na pokrytie 
časti výdavkov potrebných na financovanie 
záručného fondu EFSI vo výške 8 miliárd 
EUR, namiesto toho, aby sa spoliehalo len 
na škrty v programe Horizont 2020 a 
Nástroji na prepájanie Európy (NPE); 
zdôrazňuje, že cieľom Parlamentu bolo v 
čo najväčšej miere minimalizovať vplyv na 
tieto dva programy a že dohodou 
dosiahnutou spoluzákonodarcami sa tieto 
škrty ďalej znižujú celkovo o 1 miliardu 
EUR, čím sa okrem iného dosiahnu úspory 
v základnom výskume; očakáva, že sa 
konečná dohoda čo najskôr odrazí 
v rozpočte na rok 2016 na základe 
opravného listu;  

4. berie na vedomie začlenenie 
Európskeho fondu pre strategické 
investície (EFSI) do návrhu rozpočtu na 
rok 2016, a najmä mobilizáciu celkovej 
rezervy pre záväzky na pokrytie časti 
výdavkov potrebných na financovanie 
záručného fondu EFSI vo výške 8 miliárd 
EUR, namiesto toho, aby sa spoliehalo len 
na škrty v programe Horizont 2020 a 
Nástroji na prepájanie Európy (NPE); 
zdôrazňuje, že cieľom Parlamentu bolo v 
čo najväčšej miere minimalizovať vplyv na 
tieto dva programy a že dohodou 
dosiahnutou spoluzákonodarcami sa tieto 
škrty ďalej znižujú celkovo o 1 miliardu 
EUR, čím sa okrem iného dosiahnu úspory 
v základnom výskume; očakáva, že sa 
konečná dohoda čo najskôr odrazí 
v rozpočte na rok 2016 na základe 
opravného listu; kladie si za cieľ zamedziť 
znižovaniu prostriedkov na tieto dva 
programy, a zaväzuje sa k ich ďalšej 
kompenzácii prostredníctvom posilnenia 
programu Horizont 2020 v rámci 
rozpočtového postupu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/14 

Pozmeňujúci návrh  14 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Dimitrios 
Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 9 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. je znepokojený tým, že začatie nových 
programov v rámci VFR na roky 2014 – 
2020 je pomalšie, než sa plánovalo, a to 
vzhľadom na neskoré schválenie právnych 
základov a operačných programov, ako aj 
na nedostatok platobných rozpočtových 
prostriedkov v roku 2014; zaväzuje sa 
preskúmať, či požadované viazané a 
platobné rozpočtové prostriedky v 
skutočnosti týmto novým programom 
umožnia dosiahnuť vykonávanie v plnom 
rozsahu; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali všetky potrebné 
opatrenia na nápravu oneskorení pri ich 
realizácii; 

9. je hlboko znepokojený tým, že začatie 
nových programov v rámci VFR na roky 
2014 – 2020 je pomalšie, než sa plánovalo, 
a to vzhľadom na neskoré schválenie 
právnych základov a operačných 
programov, ako aj na nedostatok 
platobných rozpočtových prostriedkov v 
roku 2014 a 2015 v dôsledku oneskorenia 
platieb na programy Únie na roky 2007 – 
2013 ;  zdôrazňuje negatívny dosah 
oneskorenia platieb pre miestne, 
regionálne a národné orgány, najmä tie, 
ktoré sa vystavené sociálnym, finančným 
a hospodárskym problémom; zaväzuje sa 
preskúmať, či požadované viazané a 
platobné rozpočtové prostriedky v 
skutočnosti týmto novým programom 
umožnia dosiahnuť vykonávanie v plnom 
rozsahu; naliehavo vyzýva Komisiu a 
členské štáty, aby prijali všetky potrebné 
opatrenia na nápravu oneskorení pri ich 
realizácii; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/15 

Pozmeňujúci návrh  15 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, 
Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Luke Ming 
Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 10 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na 
rok 2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez 
ohľadu na vplyv preprogramovania v 
rokoch 2015 a 2016 to predstavuje nárast 
o 2,4 % v záväzkoch a 1,6 % v platbách v 
porovnaní s rozpočtom na rok 2015; 
zdôrazňuje, že tieto celkovo mierne 
zvýšenia v smere stanovenom vo VFR, 
v rámci ktorých sa zohľadňuje inflácia, 
nepredstavujú v reálnom vyjadrení takmer 
žiadne zvýšenie, čím sa zdôrazňuje význam 
efektívneho a účinného vynakladania 
prostriedkov; 

10. konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na 
rok 2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez 
ohľadu na vplyv preprogramovania v 
rokoch 2015 a 2016 to predstavuje nárast 
o 2,4 % v záväzkoch a 1,6 % v platbách v 
porovnaní s rozpočtom na rok 2015; 
zdôrazňuje, že tieto celkovo mierne 
zvýšenia v smere stanovenom vo VFR 
zohľadňujúce infláciu nepredstavujú 
v reálnom vyjadrení takmer žiadne 
zvýšenie, čím sa zdôrazňuje potreba 
revízie VFR na obdobie 2014 – 2020, 
pretože zvýšená efektívnosť a účinnosť 
vynakladania prostriedkov zjavne nestačia 
na pokrytie potrieb Únie; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/16 

Pozmeňujúci návrh  16 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 11b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11 b. žiada vytvorenie núdzových plánov 
na podporu hospodárstva krajín, v 
ktorých zasahuje trojka, s cieľom 
poskytnúť finančné zdroje a stanoviť 
potrebné výnimky týkajúce sa fungovania 
jednotného trhu a spoločných politík; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/17 

Pozmeňujúci návrh  17 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, , Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 11c (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  11c. 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) do silnej politiky súdržnosti s cieľom 
podporovať sociálnu a hospodársku 
súdržnosť, 

 v) ochrany životného prostredia a prírodných 
zdrojov, 

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

 vii) sociálneho hospodárstva, 

 viii) sociálnej ochrany s cieľom odstrániť 
chudobu a bojovať proti sociálnemu 
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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 

 
 


