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4.7.2016 A8-0224/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 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; 

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; zdôrazňuje však, že Komisia by 

mala prostredníctvom progresívnych 

investičných programov uprednostňovať 

krajiny, ktoré využívajú finančnú pomoc, 

pričom by sa mala zameriavať najmä na 

regióny postihnuté hospodárskou krízou a 

recesiou s vysokou mierou 

nezamestnanosti a chudobou, aby 

stimulovala rast a zamestnanosť, 

podporila mikropodniky, malé a stredné 

podniky a zabezpečila riadny hospodársky 

rozvoj a sociálnu súdržnosť; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 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 

Odsek 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  19a. zdôrazňuje skutočnosť, že investičné 

programy Únie významnejšie neprispeli k 

zabezpečeniu prístupu k financovaniu v 

prípade väčšiny MSP v EÚ, a najmä tých, 

ktoré pôsobia v krajinách, ktoré čelia 

vážnym a pretrvávajúcim finančným 

krízam; požaduje, aby sa ďalej uvažovalo 

o zabezpečení primeranejšieho napĺňania 

rôznych naliehavých potrieb MSP, a 

najmä MSP, ktorým hrozí zatvorenie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 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 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. zdôrazňuje, že miera nezamestnanosti 

mladých ľudí je naďalej alarmujúco vysoká 

a predstavuje jeden z najnaliehavejších a 

najzávažnejších súčasných problémov EÚ; 

zdôrazňuje, že vo februári 2016 bolo v 

celej Únii 4,4 milióna nezamestnaných 

mladých ľudí vo veku do 25 rokov a že 

tento podiel je v niekoľkých členských 

štátoch vyšší ako 40 % a v niektorých 

regiónoch EÚ vyšší ako 60 %; zdôrazňuje, 

že miera zamestnanosti v EÚ je výrazne 

nižšia ako cieľová hodnota stanovená 

v stratégii Európa 2020; zdôrazňuje preto, 

že príliš veľkému počtu mladých ľudí preto 

hrozí sociálne vylúčenie a že by sa mali 

prijať konkrétnejšie kroky v oblasti 

začleňovania mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy 

(NEET); poukazuje na skutočnosť, že 

množstvo vysoko vzdelaných a riadne 

vyškolených ľudských zdrojov má veľký 

vplyv na konkurencieschopnosť Európy, 

inovačné schopnosti a produktivitu, a v 

tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 

investovať do vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a kultúry; uznáva ďalej 

význam stratégie EÚ pre mládež na 

20. zdôrazňuje, že miera nezamestnanosti 

mladých ľudí je naďalej alarmujúco vysoká 

a predstavuje jeden z najnaliehavejších a 

najzávažnejších súčasných problémov EÚ; 

zdôrazňuje, že vo februári 2016 bolo v 

celej Únii 4,4 milióna nezamestnaných 

mladých ľudí vo veku do 25 rokov a že 

tento podiel je v niekoľkých členských 

štátoch vyšší ako 40 % a v niektorých 

regiónoch EÚ vyšší ako 60 %, pričom 

v týchto by sa úsilie malo zintenzívniť 

prostredníctvom rozšírených projektov; 

zdôrazňuje, že miera zamestnanosti v EÚ 

je výrazne nižšia ako cieľová hodnota 

stanovená v stratégii Európa 2020; 

zdôrazňuje preto, že príliš veľkému počtu 

mladých ľudí preto hrozí sociálne 

vylúčenie a že by sa mali prijať 

konkrétnejšie kroky v oblasti začleňovania 

mladých ľudí, ktorí nie sú zamestnaní, ani 

nie sú v procese vzdelávania alebo 

odbornej prípravy (NEET); poukazuje na 

skutočnosť, že množstvo vysoko 

vzdelaných a riadne vyškolených ľudských 

zdrojov má veľký vplyv na 

konkurencieschopnosť Európy, inovačné 

schopnosti a produktivitu, a v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné 
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obdobie 2010 – 2018; investovať do vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a kultúry; uznáva ďalej 

význam stratégie EÚ pre mládež na 

obdobie 2010 – 2018; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. pripomína správu Európskeho dvora 

audítorov, v ktorej sa poukazuje na zlé 

riadenie akčných tímov pre zamestnanosť 

mladých ľudí  a presmerovanie vyše 1,3 

miliardy EUR v dôsledku obmedzených 

návrhov; vyzýva Komisiu, aby poskytla 

technickú podporu pre efektívnejšie 

využívanie programov akčných tímov pre 

zamestnanosť mladých ľudí a vyčlenila 

viac finančných prostriedkov pre krajiny a 

oblasti, ktoré sú najviac postihnuté 

nerovnosťou a nezamestnanosťou 

mladých ľudí; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, 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 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. pripomína nedávne teroristické útoky 

vo Francúzsku a v Belgicku a zvýšenú 

úroveň ohrozenia v iných členských 

štátoch, čo si vyžaduje koordinovanejšie a 

dôraznejšie kroky a prostriedky na úrovni 

EÚ; zdôrazňuje, že Únia má Fond pre 

vnútornú bezpečnosť, ktorý je vhodným 

nástrojom, ako aj niekoľko agentúr, ktoré 

pôsobia v tejto oblasti a čelia rastúcemu 

tlaku; domnieva sa, že v tejto oblasti budú 

potrebné ďalšie európske opatrenia, a teda 

aj viac finančných prostriedkov, aby sa 

zaistila primeraná reakcia na toto 

ohrozenie; zdôrazňuje, že intenzívnejšia 

spolupráca v tejto oblasti si vyžaduje 

zvýšený počet zamestnancov príslušných 

agentúr, čo môže ešte viac zvýšiť tlak na 

rozpočet EÚ, a pripomína obmedzené 

zvýšenie počtu pracovníkov Európskeho 

centra pre boj proti terorizmu v Europole, 

financované prevedením prostriedkov 

z Fondu pre vnútornú bezpečnosť; 

23. pripomína nedávne teroristické útoky 

vo Francúzsku a v Belgicku a zvýšenú 

úroveň ohrozenia v iných členských 

štátoch, čo si vyžaduje koordinovanejšie a 

dôraznejšie kroky a prostriedky na úrovni 

EÚ; zdôrazňuje, že Únia má Fond pre 

vnútornú bezpečnosť, ktorý je vhodným 

nástrojom, ako aj niekoľko agentúr, ktoré 

pôsobia v tejto oblasti; domnieva sa, že v 

tejto oblasti budú potrebné ďalšie európske 

opatrenia, a teda aj viac finančných 

prostriedkov, aby sa zaistila primeraná 

reakcia na toto ohrozenie, predovšetkým 

prijatím opatrení na pozastavenie 

akýchkoľvek hospodárskych a 

obchodných vzťahov s tými 

hospodárskymi subjektmi, ktoré 

obchodujú s tzv. Dá’iš, a uvalením sankcií 

na tie spoločnosti a štáty, ktoré využívajú 

situáciu zneužívajú tým, že predávajú 

zbrane alebo nakupujú ropu a zemný plyn 

za nízke ceny; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, 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 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24a. upozorňuje na potrebu uplatňovať 

nástroje regulácie ponuky, pretože to je 

jediný účinný spôsob ako stabilizovať 

ceny a príjmy poľnohospodárov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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

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

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 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. zdôrazňuje, že nízke stropy pre 

spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) 

do roku 2020 zahŕňajú omnoho menšie 

rezervy než v predchádzajúcom VFR, hoci 

toto odvetvie čelí väčšiemu počtu 

problémov; pripomína, že táto politika má 

zásadný význam pre situáciu mnohých 

poľnohospodárov, pokiaľ ide o ich príjmy, 

najmä v časoch krízy, a poukazuje na 

vysokú mieru ročného čerpania 

prostriedkov, ktorá je takmer 100 %; 

pripomína rôzne krízy, ktorým čelili 

európski poľnohospodári od začiatku 

súčasného VFR, najmä v mliekarenskom 

sektore, sektore bravčového a hovädzieho 

mäsa a ovocia a zeleniny, a dlhodobé 

nepriaznivé následky strát, ktoré 

európskym poľnohospodárom spôsobilo 

ruské embargo na poľnohospodárske 

produkty; berie na vedomie zrušenie kvót 

na cukor v roku 2017 a jeho možný účinok 

na sektor cukru s náležitým ohľadom aj 

na osobitné potreby najvzdialenejších 

regiónov; zdôrazňuje rozpočtový vplyv 

núdzových opatrení, ktoré boli prijaté v 

reakcii na tieto krízy a v rámci ktorých sa z 

rozpočtu vyčlenilo 500 miliónov EUR v 

roku 2016 a 300 miliónov EUR v roku 

25. zdôrazňuje, že nízke stropy pre 

spoločnú poľnohospodársku politiku (SPP) 

do roku 2020 zahŕňajú omnoho menšie 

rezervy než v predchádzajúcom VFR, hoci 

toto odvetvie čelí väčšiemu počtu 

problémov; pripomína, že táto politika má 

zásadný význam pre situáciu mnohých 

poľnohospodárov, pokiaľ ide o ich príjmy, 

najmä v časoch krízy, a poukazuje na 

vysokú mieru ročného čerpania 

prostriedkov, ktorá je takmer 100 %; 

pripomína rôzne krízy, ktorým čelili 

európski poľnohospodári od začiatku 

súčasného VFR, najmä v mliekarenskom 

sektore, sektore bravčového a hovädzieho 

mäsa a ovocia a zeleniny, a dlhodobé 

nepriaznivé následky strát, ktoré 

európskym poľnohospodárom spôsobilo 

ruské embargo na poľnohospodárske 

produkty; berie na vedomie zrušenie kvót 

na cukor v roku 2017 a jeho možný účinok 

na sektor cukru s náležitým ohľadom aj 

na osobitné potreby najvzdialenejších 

regiónov; zdôrazňuje rozpočtový vplyv 

núdzových opatrení, ktoré boli prijaté v 

reakcii na tieto krízy a v rámci ktorých sa z 

rozpočtu vyčlenilo 500 miliónov EUR v 

roku 2016 a 300 miliónov EUR v roku 
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2015, a ktoré boli financované z rezerv v 

okruhu 2; zdôrazňuje, že každé zníženie v 

tejto oblasti by ohrozilo územnú súdržnosť 

EÚ, najmä pokiaľ ide o vidiecke oblasti; 

navyše je proti akémukoľvek posunu 

smerom k opätovnému znárodneniu 

poľnohospodárskej politiky, čo by 

spôsobilo narušenie trhu a nekalú 

hospodársku súťaž medzi 

poľnohospodármi; 

2015, a ktoré boli financované z rezerv v 

okruhu 2; zdôrazňuje, že každé zníženie v 

tejto oblasti by ohrozilo územnú súdržnosť 

EÚ, najmä pokiaľ ide o vidiecke oblasti; 

trvá na tom, že aktuálna suma v rámci 

okruhu 2 aktuálneho VFR by sa 

vzhľadom na súčasnú krízu mali zvýšiť; 

zdôrazňuje, že je potrebné chrániť právo 

každého členského štátu na zabezpečenie 

potravinovej sebestačnosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 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 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  25a. zdôrazňuje potrebu obrátiť dlhodobý 

trend poklesu príjmov poľnohospodárov z 

posledných desaťročí; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, 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 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. vyjadruje pevné presvedčenie, že 

občania Európy očakávajú, že EÚ bude 

zohrávať významnú a posilnenú úlohu 

v oblasti ochrany životného prostredia a 

kvality ich života; vyzýva členské štáty a 

Komisiu, aby pripravili pôdu pre 

vytvorenie Európskeho súdu pre 

environmentálne práva a nového fondu 

na prechod Európy na ekologické 

hospodárstvo; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

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 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. pripomína, že politika súdržnosti je 

hlavnou investičnou politikou Únie, ktorej 

cieľom je znižovanie hospodárskych, 

sociálnych a územných rozdielov medzi 

všetkými regiónmi EÚ, a teda zvyšovanie 

úrovne života európskych občanov; 

vyzdvihuje jej dôležitú úlohu pri realizácii 

stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie 

inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, najmä prostredníctvom 

jasného vyčlenenia zdrojov na opatrenia 

týkajúce sa klímy a na sociálne ciele, 

predovšetkým s cieľom bojovať proti 

rozšírenej chudobe, a to aj v prípade detí, 

rozdielom a sociálnemu vylúčeniu a 

podporovať zamestnanosť; vyzýva 

Komisiu, aby monitorovala úplné plnenie 

uvedených cieľov; domnieva sa ďalej, že 

bez toho, aby bolo dotknuté finančné krytie 

vopred pridelené jednotlivým krajinám, 

môžu aj štrukturálne fondy významným 

spôsobom prispieť v prípade vznikajúcich 

výziev, ako sú následky utečeneckej krízy; 

27. pripomína, že politika súdržnosti je 

hlavnou redistribučnou politikou EÚ, 

ktorej cieľom je znižovanie 

hospodárskych, sociálnych a územných 

rozdielov medzi všetkými regiónmi EÚ, a 

teda zvyšovanie úrovne života európskych 

občanov; vyzdvihuje jej dôležitú úlohu pri 

realizácii stratégie EÚ 2020 na 

zabezpečenie inteligentného, udržateľného 

a inkluzívneho rastu, najmä 

prostredníctvom jasného vyčlenenia 

zdrojov na opatrenia týkajúce sa klímy a na 

sociálne ciele, predovšetkým s cieľom 

bojovať proti rozšírenej chudobe, a to aj v 

prípade detí, rozdielom a sociálnemu 

vylúčeniu a podporovať zamestnanosť; 

vyzýva Komisiu, aby monitorovala úplné 

plnenie uvedených cieľov; domnieva sa 

ďalej, že bez toho, aby bolo dotknuté 

finančné krytie vopred pridelené 

jednotlivým krajinám, môžu aj štrukturálne 

fondy významným spôsobom prispieť 

v prípade vznikajúcich výziev, ako sú 

následky utečeneckej krízy; 

Or. en 

 

 


