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2.3.2016 A8-0036/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, Fabio 

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. odmieta, aby bol rozpočet EÚ 

akokoľvek využívaný na financovanie 

militaristickej a neoliberálnej EÚ;  

presadzuje potrebu alternatívneho 

programu, ktorý bude podporovať 

udržateľný rozvoj, posilnený vnútorný 

dopyt ohľaduplný k životnému prostrediu 

a založený na progresívnych mzdách, 

plnej zamestnanosti zahŕňajúcej práva, 

sociálne zabezpečenie a odstránenie 

chudoby a sociálneho vylúčenia a lepšiu 

sociálnu a hospodársku súdržnosť; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios 

Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. zdôrazňuje, že rozpočet Spoločenstva 

by sa mal používať tak, aby sa 

uprednostňovali politiky zamerané na 

reálnu konvergenciu na základe 

sociálneho pokroku a zaručení a 

presadzovaní potenciálu každej krajiny, 

vytváranie pracovných miest, 

udržateľného využívania prírodných 

zdrojov a ochranu životného prostredia s 

cieľom dosiahnuť skutočnú hospodársku 

a sociálnu súdržnosť;  odmieta zmluvu o 

fiškálnej stabilite, správu ekonomických 

záležitostí a Pakt Euro Plus, ktoré sú 

založené na úsporných opatreniach 

prijímaných na úrovni EÚ a členských 

štátov a vedú k ich stále väčšiemu 

využívaniu a ktoré povedú k prehĺbeniu 

súčasnej hospodárskej a sociálnej krízy, 

najmä v krajinách so zložitejšou 

hospodárskou a sociálnou situáciou; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Marisa Matias, Fabio 

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8b. domnieva sa, že ak sa majú skutočne 

riešiť problémy udržateľného 

ekonomického rastu, nezamestnanosti, 

chudoby, sociálneho vylúčenia a 

(platovej) nerovnosti, je potrebné 

zanechať existujúce politiky EÚ; 

zdôrazňuje, že je potrebná nová stratégia, 

ktorá by pre Európu stanovila novú cestu 

– cestu plnej zamestnanosti, dôstojnej 

práce, miezd zaisťujúcich dostatočnú 

životnú úroveň, sociálnej a hospodárskej 

súdržnosti a sociálnej ochrany pre 

všetkých, ktorá by zabezpečila čo najvyšší 

životný štandard a bola prispôsobená 

rozvojovým potrebám každého členského 

štátu, najmä menej rozvinutých štátov, a 

ktorá by podporovala skutočnú 

konvergenciu, pomáhala znižovať 

rozdiely v úrovni rozvoja medzi členskými 

štátmi a vyrovnávať existujúce 

hospodárske, sociálne a regionálne 

rozdiely; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že na rozpočet na rok 2017 

budú mať vplyv vnútorné a vonkajšie 

bezpečnostné výzvy, ktoré môžu 

nadobudnúť aj formu hrozieb terorizmu 

alebo extrémizmu, a vykonávanie 

spoločného programu medzi Úniou 

a členskými štátmi zameraného na 

zaistenie toho, aby bola EÚ priestorom 

slobody, bezpečnosti a spravodlivosti; v 

tejto súvislosti zdôrazňuje význam 

rozpočtových nástrojov EÚ, ako je Fond 

pre vnútornú bezpečnosť (ISF), pri 

riešení najdôležitejších výziev a 

posilňovaní cezhraničnej operačnej 

spolupráce; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  15a. vyzýva Komisiu, aby z boja proti 

chudobe urobila jednu zo svojich 

skutočných priorít, a to tým, že predloží 

návrhy konkrétnych opatrení na zníženie 

chudoby a navrhne spôsob, ako by 

rozpočet EÚ mohol doplniť opatrenia – 

okrem miliónov eur vyčlenených na 

propagáciu tejto politiky – prijaté na 

úrovni členských štátov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. zdôrazňuje svoje znepokojenie nad 

vysokým počtom správ o neľudskom 

zaobchádzaní a neľudských prijímacích 

podmienkach, ktorým čelia utečenci a 

žiadatelia o azyl v zberných strediskách, a 

to najmä ak ide o strediská čerpajúce 

finančnú podporu EÚ;  poukazuje najmä 

na znepokojujúcu situáciu v strediskách v 

Írsku, v ktorých priamo zaopatrujú 

imigrantov bez poskytovania finančných 

dávok a v strediskách prvotného prijatia v 

talianskych mestách Lampedusa a 

Pozzallo; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17b. vyjadruje svoje hlboké znepokojenie 

nad nedostatočnou mierou ochrany 

maloletých osôb bez sprievodu po celý čas 

ich cesty na bezpečné miesto a vyzýva na 

dôkladné prešetrenie prípadu 10 000 

nezvestných detí, o ktorom informoval 

EUROPOL; vyzýva na hĺbkové preverenie 

všetkých opatrení a projektov, najmä tých, 

ktoré využívajú finančnú podporu EÚ a 

sú vykonávané za podpory členských 

štátov v oblasti migrácie, azylu a riadenia 

hraníc, s cieľom overiť ich súlad s 

európskym a medzinárodným právom, 

najmä s Chartou ľudských práv OSN, 

Dohovorom o právnom postavení 

utečencov z roku 1951, Dohovorom o 

právach dieťaťa, Európskym dohovorom 

o ľudských právach a Chartou 

základných práv Európskej únie; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania 

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 

financovanie programov pre presídľovanie, 

postupov premiestňovania a procesov 

návratu, a to najmä v rámci Fondu pre 

azyl, migráciu a integráciu, s cieľom 

dosiahnuť efektívnu európsku azylovú 

a migračnú politiku a zároveň 

predchádzať neregulárnej migrácii 

a obmedzovať ju;  zdôrazňuje potrebu 

vytvoriť v rámci rozpočtu EÚ možnosti na 

rozvoj oblastí presídlenia a bezpečných zón 

na africkom kontinente a na Blízkom 

východe, a to v spolupráci s Africkou 

úniou, Ligou arabských štátov a UNHCR; 

18. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť 

a zaručiť, aby sa ľudské a občianske 

práva a slobody, sociálna ochrana vrátane 

ochrany najzraniteľnejších osôb, 

zdravotná starostlivosť a sociálne 

a finančné výhody vykonávali v úplnom 

súlade s medzinárodnými právnymi 

predpismi, najmä Chartou ľudských práv 

OSN, Dohovorom o právnom postavení 

utečencov z roku 1951, Dohovorom 

o právach dieťaťa, Európskym 

dohovorom o ľudských právach 

a Chartou základných práv EÚ; 
zdôrazňuje, že je dôležité zvýšiť 

financovanie programov pre presídľovanie 

a postupov premiestňovania, a to najmä 

v rámci Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu, s cieľom dosiahnuť prístup k 

európskej azylovej a migračnej politike na 

báze solidarity, pretože bezpečné a 

zákonné spôsoby sú jediným, ktorými 

možno predchádzať neregulárnej migrácii 

a obmedzovať ju; zdôrazňuje potrebu 

vytvoriť v rámci rozpočtu EÚ, vytvorením 

nových finančných nástrojov, možnosti na 
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rozvoj oblastí presídlenia a bezpečných zón 

na africkom kontinente a na Blízkom 

východe, a to v spolupráci s Africkou 

úniou, Ligou arabských štátov a UNHCR; 

poukazuje na to, že by to nemalo 

spôsobiť, že by EÚ neprevzala svoj podiel 

zodpovednosti, pokiaľ ide o prijatie 

utečencov v Európe; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. vyzýva na nahradenie súčasnej 

stratégie Európa 2020 Európskou 

stratégiou solidarity a trvalo udržateľného 

rozvoja na základe nového súboru politík 

v ekonomickej, sociálnej a 

environmentálnej oblasti, ktoré budú 

vytvárať stimuly pre investície v týchto 

oblastiach: 

 (i) kvalita práce po všetkých stránkach 

(mzdy, stabilita, pracovné podmienky a 

vzdelávanie) a zlepšovanie kvalifikácie v 

záujme formovania vysoko kvalifikovanej 

a vzdelanej pracovnej sily, 

 (ii) základná infraštruktúra a podporná 

infraštruktúra pre priemysel, 

 (iii) služby vo verejnom záujme na 

zvýšenie ich kvality, 

 (iv) silná politika súdržnosti s cieľom 

presadzovať sociálnu a hospodársku 

súdržnosť, 

 (v) ochrana životného prostredia a 

prírodných zdrojov, 

 (vi) zlepšovanie pracovných, sociálnych a 

bezpečnostných noriem a noriem v oblasti 

životného prostredia v záujme 

harmonizácie, ktorá umožní splniť 
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najprísnejšie normy, 

 (vii) sociálne hospodárstvo, 

 (viii) sociálna ochrana s cieľom odstrániť 

chudobu a bojovať proti sociálnemu 

vylúčeniu, 

 (ix) (public) (verejný) výskum a inovácie, 

aby z nich mali prospech všetci občania, 

 (x) podpora kultúry a zapojenie verejnosti, 

 (xi) postupná „dematerializácia“ 

hospodárstva; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26b. vyzýva na zriadenie podporných 

programov pre tie členské štáty, ktoré by 

si mohli želať rokovať o opustení 

eurozóny na základe toho, že sa ich 

členstvo stalo neudržateľným a 

neúnosným;  domnieva sa, že tieto 

programy by mali poskytovať primeranú 

kompenzáciu za sociálne a ekonomické 

škody, ktoré spôsobilo členstvo v zóne 

jednotnej meny; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. opakuje svoju pozíciu v prospech 

potrebnej hĺbkovej reformy systému 

vlastných zdrojov Únie a prisudzuje 

najvyšší politický význam práci skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá 

bola zriadená v rámci dohody o VFR na 

roky 2014 – 2020; očakáva, že Komisia 

a Rada zohľadnia konečný výsledok, ktorý 

sa očakáva do konca roku 2016, vrátane 

akejkoľvek novej možnosti vlastných 

zdrojov; pripomína, že hlavným zámerom 

reformy vlastných zdrojov je dosiahnuť 

autonómnejšiu, stabilnejšiu, jednoduchšiu, 

spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a 

predvídateľnejšiu stranu príjmov rozpočtu 

Únie a zároveň zmierniť záťaž v podobe 

nadmerných výdavkov z vnútroštátnych 

rozpočtov a zlepšiť transparentnosť a 

viditeľnosť pre občanov, bez toho, aby sa 

zvýšilo celkové daňové zaťaženie občanov; 

je presvedčený, že na to, aby bol rozpočet 

EÚ úplne nezávislý, je potrebné zaviesť 

skutočné vlastné zdroje; 

31. opakuje svoju pozíciu v prospech 

potrebnej hĺbkovej reformy systému 

vlastných zdrojov Únie a prisudzuje 

najvyšší politický význam práci skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá 

bola zriadená v rámci dohody o VFR na 

roky 2014 – 2020; očakáva, že Komisia 

a Rada zohľadnia konečný výsledok, ktorý 

sa očakáva do konca roku 2016, vrátane 

akejkoľvek novej možnosti vlastných 

zdrojov; pripomína, že hlavným zámerom 

reformy vlastných zdrojov je dosiahnuť 

autonómnejšiu, stabilnejšiu, jednoduchšiu, 

spravodlivejšiu, udržateľnejšiu a 

predvídateľnejšiu stranu príjmov rozpočtu 

Únie a zároveň zmierniť záťaž v podobe 

nadmerných výdavkov z vnútroštátnych 

rozpočtov a zlepšiť transparentnosť a 

viditeľnosť pre občanov, bez toho, aby sa 

zvýšilo celkové daňové zaťaženie občanov; 

trvá na tom, že EÚ je potrebné poskytnúť 

nové vlastné zdroje založené okrem iného 

na zdaňovaní finančných transakcií 

a primeranom zdaňovaní všetkých 

nadnárodných spoločností, ktoré sa 

dopúšťajú daňových únikov; považujte 

toto riešenie za vhodnú reakciu na želanie 

veľkej väčšiny občanov EÚ; je 

presvedčený, že na to, aby bol rozpočet EÚ 
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úplne nezávislý, je potrebné zaviesť 

skutočné vlastné zdroje; 

Or. en 

 

 


