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1.7.2015 A8-0217/28 

Pozmeňujúci návrh  28 
Lidia Senra Rodríguez, Miguel Viegas, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní Riada, Matt 
Carthy, Martina Anderson, 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 25 b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25b. žiada o osobitné finančné prostriedky 
vyčlenené na podporu malých 
poľnohospodárskych podnikov, pretože 
udržiavajú mnohé priame pracovné 
príležitosti vo vidieckych oblastiach a sú 
potrebné na zachovanie a starostlivosť o 
územie; žiada o prioritizáciu podpory a 
propagácie miestnych trhov a činností, 
ktoré zvyšujú povedomie o ich príspevku v 
miestnych hospodárstvach; vyzýva 
Komisiu a členské štáty, aby prioritizovali 
verejné politiky na ukončenie podpory 
príčin, ktoré spôsobujú volatilitu cien 
poľnohospodárskych výrobkov, ku ktorej 
dochádza stále častejšie a ktorá má 
nepriaznivý vplyv na príjmy 
poľnohospodárov; 

Or. en 



 

AM\1067678SK.doc  PE559.033v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
1.7.2015 A8-0217/29 

Pozmeňujúci návrh  29 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Liadh Ní 
Riada, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 28 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. domnieva sa, že by sa mali 
prostredníctvom podporných programov a 
opatrení mali vyčleniť dostatočné zdroje 
na posúdenie ekologického a 
fytosanitárneho stavu lesov a ich 
rehabilitáciu vrátane zalesňovania; 
zdôrazňuje, že v priebehu rokov čelili 
členské štáty významnému nedostatku 
finančných prostriedkov na riadenie 
oblastí, ktoré sú súčasťou siete Natura 
2000 (v niektorých prípadov 
predstavujúcich veľkú časť územia štátu), 
čo narúša efektivitu a celkovú súdržnosť 
nástroja; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/30 

Pozmeňujúci návrh  30 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, 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, 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 28 b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28b. požaduje, aby Únia prevzala väčšiu 
zodpovednosť za ochranu prírodných 
hodnôt v rámci sústavy Natura 2000, a to 
najmä z hľadiska jej financovania; berie 
na vedomie ťažkosti, s ktorými sa niektoré 
členské štáty stretávajú pri spravovaní 
území zahrnutých v sieti Natura 2000, 
spôsobené absenciou konkrétneho 
finančného nástroja zameraného na 
spravovanie území zahrnutých v sieti 
Natura 2000, ktorý dopĺňa začlenenie 
biodiverzity do sektorových politík; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/31 

Pozmeňujúci návrh  31 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 30 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. Víta európsku agendu o migracii 
Komisie a pripomína svoju podporu 
posilneniu prostriedkov EÚ a rozvoju 
kultúry spravodlivého rozdelenia záťaže a 
solidarity v oblastiach azylu, migrácie 
a riadenia vonkajších hraníc; preto oceňuje 
zvýšenia vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch pre Fond pre azyl, migráciu 
a integráciu a Fond pre vnútornú 
bezpečnosť, ktorého súčasťou je rozvoj 
Spoločného európskeho azylového systému 
(CEAS); víta návrh Komisie na 
mobilizáciu nástroja flexibility vo výške 
124 miliónov EUR s cieľom reagovať na 
súčasné migračné trendy v oblasti 
Stredozemia; pýta sa, či bude navrhované 
financovanie dostatočné; zdôrazňuje 
potrebu prísnejšej kontroly cieľa týchto 
finančných prostriedkov; 

30. berie na vedomie európsku agendu o 
migrácii Komisie a pripomína svoju 
podporu posilneniu prostriedkov EÚ a 
rozvoju kultúry spravodlivého rozdelenia 
záťaže a solidarity v oblastiach azylu, 
migrácie, integrácie a riadenia vonkajších 
hraníc; preto oceňuje zvýšenia vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch pre 
Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 
Fond pre vnútornú bezpečnosť, ktorého 
súčasťou je rozvoj Spoločného európskeho 
azylového systému (CEAS); víta návrh 
Komisie na mobilizáciu nástroja flexibility 
vo výške 124 miliónov EUR s cieľom 
reagovať na súčasnú humanitárnu krízu v 
oblasti Stredozemia; pýta sa, či bude 
navrhované financovanie dostatočné na 
umožnenie plného financovania 
dodstatočného mechanizmu sťahovania a 
presídlenia v Únii v reakcii na súčasné 
potreby; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/32 

Pozmeňujúci návrh  32 
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, Demetris 
Papadakis, Paloma López Bermejo, 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 31 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. trvá na potrebe prijatia komplexného 
prístupu založeného na ľudských právach 
spájajúceho migráciu s rozvojom a 
zaručujúceho integráciu migrujúcich 
pracovníkov a uchádzačov o azyl a 
utečencov; pripomína potrebu 
implementovania ďalších opatrení na 
zlepšenie endogénneho rozvoja na 
podporu solídneho a vzájomne 
prospešného vzťahu;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/33 

Pozmeňujúci návrh  33 
Miguel Urbán Crespo, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine 
Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, 
Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 
Dimitrios Papadimoulis, Barbara Spinelli, Luke Ming Flanagan 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016 Budget - Mandate for the trilogue 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 36 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

36. víta celkové zvýšenie finančných 
prostriedkov pre okruh 4 vo výške 8,9 
miliardy EUR vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch (+ 5,6 % v porovnaní s 
rozpočtom na rok 2015), zatiaľ čo sa 
ponecháva rezerva vo výške 261,3 milióna 
EUR pod stropom; konštatuje, že to 
dokazuje vysokú úroveň solidarity s tretími 
krajinami; domnieva sa, že rozpočet EÚ 
zohráva kľúčovú úlohu pri podporovaní 
ľudí v núdzi a presadzovaní európskych 
základných hodnôt; vyjadruje spokojnosť s 
tým, že hospodárske a sociálne ťažkosti, 
ktorým čelí EÚ v posledných rokoch, ju 
neodviedli od pozornosti venovanej zvyšku 
sveta; domnieva sa však, že vzhľadom na 
prebiehajúcu politickú a humanitárnu 
krízu v susedných oblastiach aj mimo 
nich bude pravdepodobne potrebné ďalšie 
posilnenie určitých prioritných oblastí, 
ako je nástroj európskeho susedstva, a to 
vrátane pomoci pre mierový proces na 
Blízkom východe, Palestínu a agentúru 
UNRWA;  

36. berie na vedomie celkové zvýšenie 
finančných prostriedkov pre okruh 4 vo 
výške 8,9 miliardy EUR vo viazaných 
rozpočtových prostriedkoch (+ 5,6 % v 
porovnaní s rozpočtom na rok 2015), zatiaľ 
čo sa ponecháva rezerva vo výške 261,3 
milióna EUR pod stropom; konštatuje, že 
to dokazuje vysokú úroveň solidarity s 
tretími krajinami; domnieva sa, že rozpočet 
EÚ zohráva kľúčovú úlohu pri 
podporovaní ľudí v núdzi a presadzovaní 
európskych základných hodnôt; trvá na 
tom, že na zníženie dlhodobých výdavkov 
na vojsko je potrebný posun rozpočtu od 
vojenských a bezpečnostných výdavkov 
smerom k civilne a rozvojovo orientovanej 
zahraničnej politike; vyjadruje spokojnosť 
s tým, že hospodárske a sociálne ťažkosti, 
ktorým čelí EÚ v posledných rokoch, ju 
neodviedli od pozornosti venovanej zvyšku 
sveta a opakuje svoje stanovisko, že 
finančné prostriedky v tomto okruhu 
musia byť vyčlenené na mierovú a civilnú 
zahraničnú politiku, ktorá zabezpečí 
dodržanie záväzkov Únie v oblasti 
odstránenia chudoby, udržateľného 
rozvoja, MRC, kontroly zbraní, režimu 
nešírenia a jadrového odzbrojenia; 
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domnieva sa však, že vzhľadom na 
prebiehajúcu politickú a humanitárnu 
krízu v susedných oblastiach aj mimo 
nich bude pravdepodobne potrebné ďalšie 
posilnenie určitých prioritných oblastí, 
ako je nástroj európskeho susedstva, a to 
vrátane pomoci pre mierový proces na 
Blízkom východe, Palestínu a agentúru 
UNRWA; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/34 

Pozmeňujúci návrh  34 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016 Budget - Mandate for the trilogue 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 38 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

38. domnieva sa, že nástroje na 
financovanie vonkajšej činnosti poskytujú 
prostriedky, ako mnohostranným 
spôsobom a spolu so svojimi príslušnými 
cieľmi riešiť prvotné príčiny tých 
problémov vnútornej bezpečnosti a 
migrácie, ktoré sú jadrom budúcoročného 
rozpočtu, s osobitným dôrazom na južné a 
východné hranice Únie a všeobecnejšie na 
oblasti postihnuté konfliktom; poukazuje 
najmä na nástroj rozvojovej spolupráce a 
nástroj európskeho susedstva, ale aj na 
politiky, v prípade ktorých sa uplatňuje 
miernejšie zvýšenie prostriedkov, ako 
napríklad humanitárnu pomoc, nástroj na 
podporu stability a mieru, spoločnú 
zahraničnú a bezpečnostnú politiku a 
európsky nástroj pre demokraciu a ľudské 
práva; vyzýva Komisiu, aby jasne určila 
oblasti, ktoré môžu pomôcť pri zvládaní 
týchto aktuálnych výziev a v ktorých sa 
potenciálne zvýšenia prostriedkov môžu 
efektívne absorbovať; v tejto súvislosti 
pripomína, že je dôležité poskytovať 
pomoc na zníženie a napokon aj 
odstránenie chudoby, pričom je potrebné aj 
naďalej považovať ľudské práva, rodovú 
rovnosť, sociálnu súdržnosť a boj proti 
nerovnostiam za kľúčové činnosti v oblasti 
vonkajšej pomoci EÚ; 

38. domnieva sa, že nástroje na 
financovanie vonkajšej činnosti by mali 
poskytovať prostriedky, ako 
mnohostranným spôsobom a spolu so 
svojimi príslušnými cieľmi riešiť prvotné 
príčiny tých humanitárnych problémov a 
problémov migrácie, ktoré sú jadrom 
budúcoročného rozpočtu, s osobitným 
dôrazom na južné a východné hranice Únie 
a všeobecnejšie na oblasti 
postihnuté konfliktom; poukazuje najmä na 
nástroj rozvojovej spolupráce a nástroj 
európskeho susedstva, ale aj na politiky, 
v prípade ktorých sa uplatňuje miernejšie 
zvýšenie prostriedkov, ako napríklad 
humanitárnu pomoc, nástroj na podporu 
stability a mieru, spoločnú zahraničnú a 
bezpečnostnú politiku a európsky nástroj 
pre demokraciu a ľudské práva; vyzýva 
Komisiu, aby jasne určila oblasti, ktoré 
môžu pomôcť pri zvládaní týchto 
aktuálnych výziev a v ktorých sa 
potenciálne zvýšenia prostriedkov môžu 
efektívne absorbovať; v tejto súvislosti 
pripomína, že je dôležité poskytovať 
pomoc na zníženie a odstránenie chudoby, 
pričom je potrebné aj naďalej považovať 
ľudské práva, rodovú rovnosť, sociálnu 
súdržnosť a boj proti nerovnostiam za 
kľúčové činnosti v oblasti vonkajšej 
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pomoci EÚ;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/35 

Pozmeňujúci návrh  35 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, 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 46 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. pripomína, že rozpočtový postup na rok 
2016 bude v dôsledku toho, že programy 
podľa očakávania dosiahnu plnú 
funkčnosť, a v dôsledku začlenenia nových 
významných iniciatív v oblasti 
investovania a migrácie, príležitostí na 
riešenie otázok minulosti, napríklad otázky 
platieb a osobitných nástrojov, a prvej 
aktivácie nových ustanovení VFR, ako 
napríklad celkovej rezervy pre záväzky, 
skúškou prístupu Rady k platobnému 
plánu, ako aj posúdenia súčasného VFR; 
pripomína Komisii jej zákonnú povinnosť 
predložiť preskúmanie fungovania VFR do 
konca roka 2016 a priložiť k rozpočtovému 
hodnoteniu legislatívny návrh na revíziu 
nariadenia č. 1311/2013 (EÚ, Euratom), 
ktorým sa ustanovuje VFR na roky 2014 – 
2020; pripomína, že Komisia by súbežne s 
týmto procesom mala posúdiť aj iniciatívy 
týkajúce sa nových vlastných zdrojov na 
základe výsledkov pracovnej skupiny na 
vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktoré 
majú byť predložené v roku 2016; 

46. pripomína, že rozpočtový postup na rok 
2016 bude v dôsledku toho, že programy 
podľa očakávania dosiahnu plnú 
funkčnosť, a v dôsledku začlenenia nových 
významných iniciatív v oblasti 
investovania a migrácie, príležitostí na 
riešenie otázok minulosti, napríklad otázky 
platieb a osobitných nástrojov, a prvej 
aktivácie nových ustanovení VFR, ako 
napríklad celkovej rezervy pre záväzky, 
skúškou posúdenia súčasného VFR; 
pripomína Komisii jej zákonnú povinnosť 
predložiť preskúmanie fungovania VFR do 
konca roka 2016 a priložiť k rozpočtovému 
hodnoteniu legislatívny návrh na revíziu 
nariadenia č. 1311/2013 (EÚ, Euratom), 
ktorým sa ustanovuje VFR na roky 2014 – 
2020; trvá na tom, že na dosiahnutie 
cieľov Únie v oblasti inteligentného, 
udržateľného a inkluzívneho rastu, 
podpory vytvárania pracovných miest pr 
súčasnom zlepšovaní sociálnej, zdravotnej 
a environmentálnej ochrany, 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti v Únii je potrebné budúci rok 
začať proces hodnotenia/revízie VFR na 
roky 2014 – 2020; pripomína, že Komisia 
by súbežne s týmto procesom mala posúdiť 
aj iniciatívy týkajúce sa nových vlastných 
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zdrojov na základe výsledkov pracovnej 
skupiny na vysokej úrovni pre vlastné 
zdroje, ktoré majú byť predložené v roku 
2016; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/36 

Pozmeňujúci návrh  36 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Lidia Senra Rodríguez, Paloma 
López Bermejo, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, 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 
2016 Budget - Mandate for the trilogue 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 43 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 43a. zdôrazňuje, že pre výbor a pre 
poľnohospodárske odvetvie sú dôležité 
pilotné projekty, ako je európske stredisko 
pre monitorovanie cien, a žiada, aby sa 
pokračovalo v ich podpore; domnieva sa 
však, že tieto observatóriá nenahrádzajú 
potrebu implementovania nástrojov 
kontroly produkcie; zdôrazňuje pilotný 
projekt navrhnutý v súvislosti s hrozbou 
faktorov zaťažujúcich mnohé lesné 
ekosystémy, ako napr. šírenie invazívnych 
cudzích druhov, škodcov (napr. háďatko 
borovicové) a lesných požiarov; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/37 

Pozmeňujúci návrh  37 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, 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, Dimitrios Papadimoulis, Barbara 
Spinelli, Luke Ming Flanagan,  
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
2016 Budget - Mandate for the trilogue 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 45 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 45a. vyzýva Komisiu, aby venovala 
skutočnú prioritu boju proti chudobe 
navrhnutím konkrétnych činností na 
znižovanie chudoby a spôsobov, akým by 
mohol rozpočet EÚ dopĺňať opatrenia na 
úrovni členských štátov popri miliónoch 
eur vyčlenených na propagáciu tejto 
politiky; 

Or. en 

 
 


