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4.7.2016 A8-0224/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Ca. keďže výsledok referenda v Spojenom 

kráľovstve ukazuje, že je potrebná iná 

Európa, ktorá musí byť vybudovaná so 

súhlasom občanov, ktorí očakávajú 

konkrétne rozhodnutia v sociálnych 

oblastiach, ako je nezamestnanosť, 

transparentnosť a sociálne zabezpečenie, 

a odmietajú úsporné opatrenia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že pri prieskume VFR v 

roku 2016 by sa mal zhodnotiť celý rad 

vážnych kríz a nových politických 

podnetov a spolu s nimi aj ich príslušné 

rozpočtové dôsledky, ktoré nebolo možné 

predvídať v čase prijatia VFR; berie okrem 

iného na vedomie migračnú a utečeneckú 

krízu, vonkajšie núdzové situácie, vnútorné 

bezpečnostné záležitosti, krízu v 

poľnohospodárstve, financovanie 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), platobnú krízu v rámci 

rozpočtu EÚ, trvale vysokú mieru 

nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, ako 

aj chudobu a sociálne vylúčenie; okrem 

toho poukazuje na nedávnu medzinárodnú 

dohodu o zmene klímy a rastúci tlak na 

rozvojovú politiku; konštatuje, že s cieľom 

financovať dodatočné naliehavé potreby sa 

považovalo za potrebné prvýkrát v histórii 

uplatniť mechanizmy flexibility a osobitné 

nástroje v rámci VFR, pretože sa ukázalo, 

že stropy VFR sú v niektorých okruhoch 

príliš nízke; domnieva sa, že VFR narazil v 

posledných dvoch rokoch na svoje hranice; 

6. domnieva sa, že pri prieskume VFR v 

roku 2016 by sa mal zhodnotiť celý rad 

vážnych kríz a nových politických 

podnetov a spolu s nimi aj ich príslušné 

rozpočtové dôsledky, ktoré nebolo možné 

predvídať v čase prijatia VFR; berie okrem 

iného na vedomie migračnú a utečeneckú 

krízu, hlbokú finančnú krízu a extrémne 

úsporné politiky, vonkajšie núdzové 

situácie, vnútorné bezpečnostné záležitosti, 

krízu v poľnohospodárstve, financovanie 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), platobnú krízu v rámci 

rozpočtu EÚ, trvale vysokú mieru 

nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, ako 

aj chudobu a sociálne vylúčenie; okrem 

toho poukazuje na nedávnu medzinárodnú 

dohodu o zmene klímy a rastúci tlak na 

rozvojovú politiku; konštatuje, že s cieľom 

financovať dodatočné naliehavé potreby sa 

považovalo za potrebné prvýkrát v histórii 

uplatniť mechanizmy flexibility a osobitné 

nástroje v rámci VFR, pretože sa ukázalo, 

že stropy VFR sú v niektorých okruhoch 

príliš nízke; domnieva sa, že VFR narazil v 

posledných dvoch rokoch na svoje hranice; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. domnieva sa, že pri prieskume VFR v 

roku 2016 by sa mal zhodnotiť celý rad 

vážnych kríz a nových politických 

podnetov a spolu s nimi aj ich príslušné 

rozpočtové dôsledky, ktoré nebolo možné 

predvídať v čase prijatia VFR; berie okrem 

iného na vedomie migračnú a utečeneckú 

krízu, vonkajšie núdzové situácie, vnútorné 

bezpečnostné záležitosti, krízu v 

poľnohospodárstve, financovanie 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), platobnú krízu v rámci 

rozpočtu EÚ, trvale vysokú mieru 

nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, ako 

aj chudobu a sociálne vylúčenie; okrem 

toho poukazuje na nedávnu medzinárodnú 

dohodu o zmene klímy a rastúci tlak na 

rozvojovú politiku; konštatuje, že s cieľom 

financovať dodatočné naliehavé potreby sa 

považovalo za potrebné prvýkrát v histórii 

uplatniť mechanizmy flexibility a osobitné 

nástroje v rámci VFR, pretože sa ukázalo, 

že stropy VFR sú v niektorých okruhoch 

príliš nízke; domnieva sa, že VFR narazil v 

posledných dvoch rokoch na svoje hranice; 

6. domnieva sa, že pri prieskume VFR v 

roku 2016 by sa mal zhodnotiť celý rad 

vážnych kríz a nových politických 

podnetov a spolu s nimi aj ich príslušné 

rozpočtové dôsledky, ktoré nebolo možné 

predvídať v čase prijatia VFR; berie okrem 

iného na vedomie vážnu hospodársku a 

finančnú krízu, rastúcu úroveň nerovnosti 

v rámci členských štátov a regiónov a 

medzi nimi, migračnú a utečeneckú krízu, 

vonkajšie núdzové situácie, vnútorné 

bezpečnostné záležitosti, krízu v 

poľnohospodárstve, financovanie 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), platobnú krízu v rámci 

rozpočtu EÚ, trvale vysokú mieru 

nezamestnanosti, najmä mladých ľudí, ako 

aj chudobu a sociálne vylúčenie; okrem 

toho poukazuje na nedávnu medzinárodnú 

dohodu o zmene klímy a rastúci tlak na 

rozvojovú politiku; konštatuje, že s cieľom 

financovať dodatočné naliehavé potreby sa 

považovalo za potrebné prvýkrát v histórii 

uplatniť mechanizmy flexibility a osobitné 

nástroje v rámci VFR, pretože sa ukázalo, 

že stropy VFR sú v niektorých okruhoch 

príliš nízke; domnieva sa, že VFR narazil v 
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posledných dvoch rokoch na svoje hranice; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ musí 

zodpovedať politickým a strategickým 

prioritám EÚ a zabezpečiť rovnováhu 

medzi dlhodobými prioritami a novými 

výzvami; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

kľúčovú úlohu, ktorú musí rozpočet Únie 

zohrávať pri vykonávaní spoločne 

dohodnutej stratégie Európa 2020, na ktorú 

sa predovšetkým zameriava a ktorá je jeho 

ústrednou prioritou; domnieva sa preto, že 

preskúmanie VFR by malo zahŕňať 

kvalitatívnu analýzu toho, či a v akom 

rozsahu boli dosiahnuté ciele vymedzené v 

tejto stratégii; trvá na tom, aby toto 

posúdenie bolo spojené s prognózou toho, 

či finančné prostriedky vyčlenené na 

podporu tejto stratégie na zvyšné roky 

súčasného VFR budú dostatočné na to, aby 

umožnili jej úspešnú realizáciu; 

7. zdôrazňuje, že rozpočet EÚ musí 

zodpovedať politickým a strategickým 

prioritám EÚ a zabezpečiť rovnováhu 

medzi dlhodobými prioritami a novými 

výzvami; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

kľúčovú úlohu, ktorú musí rozpočet Únie 

zohrávať pri vykonávaní spoločne 

dohodnutej stratégie Európa 2020, na ktorú 

sa predovšetkým zameriava a ktorá je jeho 

ústrednou prioritou; domnieva sa preto, že 

preskúmanie VFR by malo zahŕňať 

kvalitatívnu analýzu toho, či a v akom 

rozsahu boli dosiahnuté ciele vymedzené v 

tejto stratégii; trvá na tom, aby toto 

posúdenie bolo spojené s prognózou toho, 

či finančné prostriedky vyčlenené na 

podporu tejto stratégie na zvyšné roky 

súčasného VFR budú dostatočné a riadne 

pridelené, aby bola zabezpečená jej 

úspešná realizácia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. zdôrazňuje, že boli vynaložené značné, 

ale nedostatočné rozpočtové prostriedky na 

riešenie hlavných príčin utečeneckej a 

migračnej krízy, a to prostredníctvom 

posilnenia konkrétnych programov EÚ v 

okruhu 4; pripomína uskutočnené kroky, 

napríklad prerozdelenie 170 miliónov EUR 

na opatrenia súvisiace s migráciou a 

utečencami v roku 2015, ako aj schválenie 

dodatočných 130 miliónov EUR v roku 

2016 v okruhu 4 na opatrenia súvisiace s 

migráciou a utečencami zároveň 

s presunutím 430 miliónov EUR v rámci 

nástroja predvstupovej pomoci, nástroja 

rozvojovej spolupráce a nástroja 

európskeho susedstva; pripomína ďalej, že 

Komisia predložila rôzne dodatočné 

návrhy, ktoré majú dosah na rozpočet EÚ, 

na riešenie vonkajšieho rozmeru 

migračnej a utečeneckej krízy, napríklad 

návrhy na vytvorenie trustových fondov 

EÚ (trustového fondu EÚ Madad a 

núdzového trustového fondu pre Afriku, 

ktorých počiatočný vplyv na rozpočet sa 

odhadoval na 570 miliónov EUR v prvom 

prípade a na 405 miliónov EUR v druhom 

prípade), ako aj nástroja pre utečencov v 

Turecku, na financovanie ktorého sa má z 

rozpočtu EÚ vyčleniť 1 miliarda EUR, 

nepočítajúc pritom ďalšie prípadné 

12. zdôrazňuje, že boli vynaložené značné, 

ale nedostatočné rozpočtové prostriedky na 

riešenie utečeneckej a migračnej krízy, a to 

prostredníctvom posilnenia konkrétnych 

programov EÚ v okruhu 4; pripomína 

uskutočnené kroky, napríklad 

prerozdelenie 170 miliónov EUR na 

opatrenia súvisiace s migráciou a 

utečencami v roku 2015, ako aj schválenie 

dodatočných 130 miliónov EUR v roku 

2016 v okruhu 4 na opatrenia súvisiace s 

migráciou a utečencami zároveň 

s presunutím 430 miliónov EUR v rámci 

nástroja predvstupovej pomoci, nástroja 

rozvojovej spolupráce a nástroja 

európskeho susedstva; zároveň berie na 

vedomie, že Komisia predložila rôzne 

dodatočné návrhy, ktoré majú dosah na 

rozpočet EÚ, napríklad návrhy na 

vytvorenie trustových fondov EÚ 

(trustového fondu EÚ Madad a núdzového 

trustového fondu pre Afriku, ktorých 

počiatočný vplyv na rozpočet sa odhadoval 

na 570 miliónov EUR v prvom prípade a 

na 405 miliónov EUR v druhom prípade), 

ako aj nástroja pre utečencov v Turecku, na 

financovanie ktorého sa má z rozpočtu EÚ 

vyčleniť 1 miliarda EUR, nepočítajúc 

pritom ďalšie prípadné financovanie; 

zdôrazňuje, že ďalšie plánované opatrenia, 
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financovanie; zdôrazňuje, že ďalšie 

plánované opatrenia, ktoré oznámila 

Komisia, napríklad prísľub z londýnskej 

konferencie alebo záväzky z iných 

podujatí, ako bol samit EÚ – Turecko, 

ktorý sa konal 18. marca 2016, budú 

znamenať ďalší tlak na rozpočet Únie; 

zdôrazňuje, že ďalšie budúce rozpočtové 

prostriedky by mali tiež umožniť 

začlenenie zraniteľných skupín migrantov, 

najmä žien, detí a LGBTI osôb; vyjadruje 

však obavy, že vzhľadom na množstvo 

problémov, ktorým EÚ čelí, budú žiaduce 

ďalšie opatrenia; 

ktoré oznámila Komisia, napríklad prísľub 

z londýnskej konferencie alebo záväzky z 

iných podujatí, ako bol samit EÚ – 

Turecko, ktorý sa konal 18. marca 2016, 

budú znamenať ďalší tlak na rozpočet 

Únie; zdôrazňuje, že ďalšie budúce 

rozpočtové prostriedky by mali tiež 

umožniť začlenenie zraniteľných skupín 

migrantov, najmä žien, detí a LGBTI osôb; 

vyjadruje však obavy, že vzhľadom na 

množstvo problémov, ktorým EÚ čelí, 

budú žiaduce ďalšie opatrenia; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa preto, že v čase 

uzatvárania dohody o VFR na roky 2014 – 

2020 nebolo možné predpokladať rozsah 

migračnej a utečeneckej krízy ani finančný 

dosah opatrení, ktoré naplánovala Komisia 

s cieľom riešiť túto problematiku; 

vyzdvihuje skutočnosť, že v dôsledku 

nedostatku zdrojov musela EÚ vytvoriť 

pomocné nástroje ad hoc, spoločne 

financované členskými štátmi, z rozpočtu 

EÚ a z Európskeho rozvojového fondu, 

napríklad trustové fondy EÚ (trustový fond 

Madad a núdzový trustový fond pre 

Afriku) a nástroj pre utečencov v Turecku; 

pripomína, že v dôsledku chýbajúcej 

všeobecnej rozpočtovej stratégie na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy bol 

Parlament pri rozhodovaní o použití 

rozpočtových prostriedkov EÚ odsunutý na 

vedľajšiu koľaj; zdôrazňuje, že 

zvyšovaním počtu týchto nástrojov vzniká 

problém zodpovednosti a demokratickej 

kontroly v EÚ, ktoré treba riešiť; vyjadruje 

ďalej poľutovanie nad tým, že členské štáty 

ani zďaleka nezabezpečili očakávané 

príspevky do týchto trustových fondov, čo 

ohrozuje úspešnosť týchto fondov; opakuje 

svoju výzvu adresovanú členským štátom, 

aby bezodkladne splnili svoje záväzky a 

13. domnieva sa preto, že v čase 

uzatvárania dohody o VFR na roky 2014 – 

2020 nebolo možné predpokladať rozsah 

migračnej a utečeneckej krízy ani finančný 

dosah opatrení, ktoré naplánovala Komisia 

s cieľom riešiť túto problematiku; 

vyzdvihuje skutočnosť, že v dôsledku 

nedostatku zdrojov musela EÚ vytvoriť 

pomocné nástroje ad hoc, spoločne 

financované členskými štátmi, z rozpočtu 

EÚ a z Európskeho rozvojového fondu, 

napríklad trustové fondy EÚ (trustový fond 

Madad a núdzový trustový fond pre 

Afriku) a nástroj pre utečencov v Turecku; 

pripomína, že v dôsledku chýbajúcej 

všeobecnej rozpočtovej stratégie na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy bol 

Parlament pri rozhodovaní o použití 

rozpočtových prostriedkov EÚ odsunutý na 

vedľajšiu koľaj; zdôrazňuje, že 

zvyšovaním počtu týchto nástrojov vzniká 

problém zodpovednosti a demokratickej 

kontroly v EÚ, ktoré treba riešiť; vyjadruje 

ďalej poľutovanie nad tým, že členské štáty 

ani zďaleka nezabezpečili očakávané 

príspevky do týchto trustových fondov, čo 

ohrozuje úspešnosť týchto fondov; opakuje 

svoju výzvu adresovanú členským štátom, 

aby bezodkladne splnili svoje záväzky a 
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povinnosti; povinnosti; vyzýva Komisiu a Radu, aby 

vytvorili doložku týkajúcu sa 

prisťahovalectva, na základe ktorej by 

bolo možné vylúčiť z výpočtov 

nadmerného deficitu výdavky vynaložené 

členskými štátmi na riadenie migračných 

tokov a prijatie a integráciu migrantov a 

utečencov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína, že od začiatku svetovej 

hospodárskej a finančnej krízy EÚ trpí 

nízkou a nedostatočnou úrovňou investícií; 

konštatuje predovšetkým, že v roku 2014 

bol celkový objem investícií o 15 % nižší 

ako v roku 2007, čo znamená pokles 

investícií o 430 miliárd EUR; zdôrazňuje, 

že nedostatočné investovanie spomaľuje 

hospodársku obnovu a má priame následky 

na rast, tvorbu pracovných miest a 

konkurencieschopnosť; 

14. pripomína, že od začiatku svetovej 

hospodárskej a finančnej krízy EÚ trpí 

nízkou, rozdielnou a nedostatočnou 

úrovňou investícií; konštatuje 

predovšetkým, že v roku 2014 bol celkový 

objem investícií o 15 % nižší ako v roku 

2007, čo znamená pokles investícií o 430 

miliárd EUR a že pokles investícií v 

krajinách zasiahnutých hospodárskou 

krízou presiahol 25 %; zdôrazňuje, že 

nedostatočné a rozdielne investovanie 

spomaľuje hospodársku obnovu a má 

priame následky na rast, tvorbu 

pracovných miest, sociálnu súdržnosť a 

konkurencieschopnosť; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína, že od začiatku svetovej 

hospodárskej a finančnej krízy EÚ trpí 

nízkou a nedostatočnou úrovňou investícií; 

konštatuje predovšetkým, že v roku 2014 

bol celkový objem investícií o 15 % nižší 

ako v roku 2007, čo znamená pokles 

investícií o 430 miliárd EUR; zdôrazňuje, 

že nedostatočné investovanie spomaľuje 

hospodársku obnovu a má priame následky 

na rast, tvorbu pracovných miest a 

konkurencieschopnosť; 

14. pripomína, že od začiatku svetovej 

hospodárskej a finančnej krízy EÚ trpí 

nízkou a nedostatočnou úrovňou verejných 

investícií; konštatuje tiež, že v roku 2014 

bol celkový objem súkromných investícií o 

15 % nižší ako v roku 2007, čo znamená 

pokles investícií o 430 miliárd EUR; 

zdôrazňuje, že nedostatočné verejné a 

súkromné investície spolu s úspornými 

opatreniami spomaľujú hospodársku 

obnovu a majú priame následky na rast, 

nerovnosti, sociálne zabezpečenie a 

konkurencieschopnosť; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. pripomína, že hlavnou hrozbou pre 

hospodárstvo EÚ je nízka úroveň 

platobnej schopnosti systému súkromných 

bánk a vysoké riziko dominového efektu v 

prípade, že niektoré banky, ktoré sú 

„príliš veľké na to, aby mohli padnúť“, 

napokon padnú; vyjadruje poľutovanie 

nad tým, že diskusie o zmenách v oblasti 

rozpočtovej kapacity eurozóny sa 

využívajú na zachovanie finančnej 

regulácie a menovej politiky, ktoré 

chránia postupy rentiérov a ohrozujú 

investície a zamestnanosť; poukazuje na 

to, že tieto politiky sú zjavne flexibilné pre 

oligopoly vo finančnom systéme, 

nedokážu však naplniť sociálne a 

produktívne funkcie úverov; konštatuje, 

že ak by sa Európsky mechanizmus pre 

stabilitu, budúci Európsky menový fond, 

ako obrovský finančný nástroj začlenil do 

zmlúv, mohol by byť práve tým finančným 

nástrojom, ktorý súčasne odôvodní 

niekoľko dôsledkov: socializácia 

súkromného dlhu do verejného dlhu, 

vyššie verejné výdavky na obnovu 

záväzkov bankového systému, škrty v 

oblasti výberu daní, progresívnosť 

daňového režimu a príslušné verejné, 

sociálne a pracovné politiky; 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. konštatuje, že v reakcii na tento 

naliehavý problém nová Komisia navrhla v 

roku 2014 investičný plán pre Európu a 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI) s cieľom 

mobilizovať 315 miliárd EUR na nové 

investície do reálnej ekonomiky; 

opakovane zdôrazňuje svoju jasnú 

podporu EFSI, ktorý má dôrazným a 

cieleným spôsobom naštartovať 

hospodárske odvetvia, ktoré vytvárajú rast 

a pracovné miesta; konštatuje, že mnohé 

projekty už boli schválené a vykonávajú 

sa; konštatuje, že záruka, ktorú poskytuje 

Únia na EFSI, je krytá zo záručného fondu 

vo výške 8 miliárd EUR zriadeného v 

rámci rozpočtu EÚ; 

15. konštatuje, že v reakcii na tento 

naliehavý problém nová Komisia navrhla v 

roku 2014 investičný plán pre Európu a 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI) s cieľom 

mobilizovať 315 miliárd EUR na nové 

investície do reálnej ekonomiky; 

konštatuje, že záruka, ktorú poskytuje Únia 

na EFSI, je krytá zo záručného fondu vo 

výške 8 miliárd EUR zriadeného v rámci 

rozpočtu EÚ; 

Or. en 

 

 


