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21.10.2015 A8-0298/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia 

Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Marie-

Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 28a. trvá na tom, že sú potrebné osobitné 

finančné prostriedky vyčlenené na 

podporu malých poľnohospodárskych 

podnikov, pretože udržiavajú mnohé 

priame pracovné príležitosti vo vidieckych 

oblastiach a sú potrebné na zachovanie 

územia a starostlivosť oň; trvá na 

prioritizácii 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 
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21.10.2015 A8-0298/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Miloslav 

Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. 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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21.10.2015 A8-0298/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 42a. domnieva sa, že rozpočet Únie môže 

pomôcť ľuďom v ťažkostiach, a trvá na 

tom, že by mali byť obmedzené vojenské a 

bezpečnostné výdavky z rozpočtu v 

prospech civilnej zahraničnej politiky 

orientovanej na rozvoj, aby sa tak znížili 

dlhodobé vojenské výdavky; potvrdzuje 

svoju pozíciu, podľa ktorej prostriedky z 

tejto položky treba venovať na mierovú a 

civilnú zahraničnú politiku, ktorá 

zabezpečí plnenie záväzkov Únie v oblasti 

odstraňovania chudoby, udržateľného 

rozvoja, miléniových rozvojových cieľov, 

kontroly zbrojenia, režimu dohody o 

nešírení jadrových zbraní a jadrového 

odzbrojenia; konštatuje, že to preukazuje 

vysokú mieru solidarity s tretími 

krajinami, a zároveň trvá na tom, že je 

potrebné prijať komplexný prístup 

založený na ľudských právach, ktorý bude 

prepájať migráciu s rozvojom a 

zaručovať integráciu migrujúcich 

pracovníkov, žiadateľov o azyl a 

utečencov;  pripomína, že je potrebné 

vykonať ďalšie opatrenia na posilnenie 

miestneho rozvoja s cieľom podporiť 

zdravé a vzájomne výhodné vzťahy a 
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propagovať základné európske hodnoty; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0298/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. konštatuje, že Regionálny trustový fond 

Únie v reakcii na sýrsku krízu a Núdzový 

trustový fond pre stabilitu a riešenie 

základných príčin neregulárnej migrácie a 

vysídľovania osôb v Afrike boli vytvorené, 

pretože rozpočtu Únie chýbajú potrebná 

pružnosť a financovanie na umožnenie 

rýchlej a komplexnej reakcie na krízu; 

zdôrazňuje, že je potrebné nájsť 

celostnejšie riešenie v rámci 

preskúmania/revízie VFR, pokiaľ ide 

o otázku, ako poskytovať podporu z 

rozpočtu Únie na humanitárnu pomoc a 

rozvoj účinnejšie a pohotovejšie a ako ju 

úspešne zlúčiť s pomocou zo strany 

Európskeho rozvojového fondu a s 

bilaterálnou pomocou poskytovanou 

členskými štátmi; požaduje, aby sa 

dodatočné rozpočtové prostriedky na 

programy v rámci okruhu 4 použili najmä 

na zvýšenie financovania týchto dvoch 

trustových fondov, ako aj na okamžitú 

pomoc prostredníctvom UNHCR a 

Svetového potravinového programu; 

vyzýva jednotlivé členské štáty, aby 

zmenili slová na skutky a bez ďalšieho 

odkladu poskytli potrebné dodatočné 

43. konštatuje, že Regionálny trustový fond 

Únie v reakcii na sýrsku krízu a Núdzový 

trustový fond pre stabilitu a riešenie 

základných príčin neregulárnej migrácie a 

vysídľovania osôb v Afrike boli vytvorené, 

pretože rozpočtu Únie chýbajú potrebná 

pružnosť a financovanie na umožnenie 

rýchlej a komplexnej reakcie na krízu; 

zdôrazňuje, že je potrebné nájsť 

celostnejšie riešenie v rámci 

preskúmania/revízie VFR, pokiaľ ide 

o otázku, ako poskytovať podporu z 

rozpočtu Únie na humanitárnu pomoc a 

rozvoj účinnejšie a pohotovejšie a ako ju 

úspešne zlúčiť s pomocou zo strany 

Európskeho rozvojového fondu a s 

bilaterálnou pomocou poskytovanou 

členskými štátmi; požaduje, aby sa 

dodatočné rozpočtové prostriedky na 

programy v rámci okruhu 4 použili najmä 

na zvýšenie financovania týchto dvoch 

trustových fondov, ako aj na okamžitú 

pomoc prostredníctvom UNHCR a 

Svetového potravinového programu; 

pripomína, že je potrebné prijať 

komplexný prístup založený na ľudských 

právach, ktorý bude prepájať migráciu s 
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príspevky s cieľom zodpovedajúco doplniť 

finančné prostriedky Únie súvisiace 

s týmito trustovými fondmi a vyplniť 

medzery vo financovaní agentúr OSN; 

konštatuje, že súbor projektov potenciálne 

financovaných prostredníctvom trustových 

fondov ďalej oslabuje argumenty Rady 

týkajúce sa údajnej nedostatočnej 

absorpčnej kapacity v okruhu 4; 

rozvojom a zaručovať integráciu 

migrujúcich pracovníkov, žiadateľov o 

azyl a utečencov, a zároveň podporiť nový 

politický a rozpočtový záväzok voči 

krajinám pôvodu a tranzitným krajinám; 
vyzýva jednotlivé členské štáty, aby 

zmenili slová na skutky a bez ďalšieho 

odkladu poskytli potrebné dodatočné 

príspevky s cieľom zodpovedajúco doplniť 

finančné prostriedky Únie súvisiace 

s týmito trustovými fondmi a vyplniť 

medzery vo financovaní agentúr OSN; 

konštatuje, že súbor projektov potenciálne 

financovaných prostredníctvom trustových 

fondov ďalej oslabuje argumenty Rady 

týkajúce sa údajnej nedostatočnej 

absorpčnej kapacity v okruhu 4;  

Or. en 



 

AM\1076784SK.doc  PE570.904v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

21.10.2015 A8-0298/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Rina Ronja Kari, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 58 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 58a. odporúča, aby inštitúcie EÚ – 

dodržaním kritérií najlepšieho riadenia a 

zodpovednosti – zabezpečili, aby tretie 

strany dodržiavali predpisy v oblasti 

pracovného práva, najmä základné právo 

pracovníkov vyjednávať so 

zamestnávateľom a dohodnúť si s ním 

pracovné podmienky a mzdu, a že by preto 

inštitúcie mali pokiaľ možno využívať 

letecké spoločnosti, ktoré uznávajú 

odborové zväzy a majú dobrú povesť, 

pokiaľ ide o práva pracovníkov; 

Or. en 

 

 


