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4.7.2016 A8-0224/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, 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 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. žiada o dodatočnú rozpočtovú 

podporu pre všetky členské štáty, ktorých 

sa týka postup pri nadmernom deficite; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, 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 27 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27b. vyzýva na revíziu doložky o 

investíciách, aby sa vnútroštátne a 

regionálne investície spolufinancované z 

EŠIF nezohľadňovali pri výpočte 

národných deficitov podľa Paktu stability 

a rastu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, 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 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. (Nový) Mierový proces v Írsku 

berie na vedomie významný príspevok, 

ktorým EÚ podporila mier a zmierenie v 

Írsku, najmä prostredníctvom programov 

PEACE, ktoré sa zameriavajú na sever 

Írska a pohraničné grófstva na juhu; 

konštatuje, že výsledok referenda v 

Spojenom kráľovstve môže v súvislosti s 

mierovým procesom spôsobiť vážne 

problémy a ohrozuje integritu mierového 

procesu a Veľkopiatkovej dohody; vyzýva 

Komisiu, aby aj naďalej podporovala 

mierový proces prostredníctvom 

kontinuálneho financovania programu 

PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

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 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. je presvedčený o tom, že hoci plne 

schvaľuje rozsiahlu politickú a finančnú 

podporu pre EFSI, z rozpočtu EÚ by sa 

nemali financovať nové iniciatívy na úkor 

existujúcich programov a politík Únie; má 

v úmysle splniť svoj záväzok v plnej miere 

kompenzovať škrty týkajúce sa EFSI 

ovplyvňujúce Horizont 2020 a NPE, aby 

mohli plniť svoje ciele, ktoré boli prijaté 

len pred dvomi rokmi, a aby mohla Únia 

dosiahnuť svoje ciele v oblasti výskumu a 

inovácií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

úroveň financovania ďalších programov v 

podokruhu 1a („Konkurencieschopnosť pre 

rast a zamestnanosť“) by nemala byť touto 

kompenzáciou ovplyvnená, pričom 

poukazuje na ich nesporný prínos k rastu, 

tvorbe pracovných miest a 

konkurencieschopnosti; domnieva sa, že 

rezervy v podokruhu 1a nie sú dostatočné 

na uspokojenie týchto potrieb, a preto 

vyzýva na zvýšenie stropu tohto 

podokruhu; 

42. je presvedčený o tom, že z rozpočtu EÚ 

by sa nemali financovať nové iniciatívy na 

úkor existujúcich programov a politík 

Únie; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že škrty týkajúce sa EFSI 

závažne ovplyvňujú program Horizont 

2020 a NPE a zdôrazňuje potrebu 

umožniť plnenie ich cieľov, ktoré boli 

prijaté len pred dvomi rokmi, ako aj 

umožniť Únii dosiahnuť jej ciele v oblasti 

výskumu a inovácií; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že úroveň financovania ďalších 

programov v podokruhu 1a 

(„Konkurencieschopnosť pre rast a 

zamestnanosť“) by nemala byť touto 

kompenzáciou ovplyvnená, pričom 

poukazuje na ich nesporný prínos k rastu, 

tvorbe pracovných miest a 

konkurencieschopnosti; domnieva sa, že 

rezervy v podokruhu 1a nie sú dostatočné 

na uspokojenie týchto potrieb, a preto 

vyzýva na zvýšenie stropu tohto 

podokruhu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

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

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 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 42 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 42a. nazdáva sa, že výsledok referenda v 

Spojenom kráľovstve je výzvou na 

skutočný prieskum krátkodobých a 

dlhodobých cieľov Európskej únie s 

cieľom splniť to, čo občania od Únie 

očakávajú: sociálna spravodlivosť, 

ekologická transformácia, právo na dobré 

podmienky, ochrana pred negatívnymi 

vplyvmi globalizácie a spravodlivá 

harmonizácia daní; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

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 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. dôrazne podporuje pokračovanie 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (YEI), ktorá predstavuje 

spôsob, ako rýchlo reagovať pri riešení 

nezamestnanosti mladých ľudí na základe 

potrebných úprav vyplývajúcich z 

prebiehajúceho hodnotenia; domnieva sa, 

že je možné to dosiahnuť iba tým, že bude 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí do konca existujúceho VFR 

vyčlenených aspoň toľko viazaných 

rozpočtových prostriedkov, koľko ich bolo 

na tento program vyčlenených každoročne 
v priebehu prvých dvoch rokov tohto 

obdobia (6 miliárd EUR prednostne 

uvoľnených v rokoch 2014 – 2015), a to 
na základe výsledku nadchádzajúceho 

posúdenia Komisie; konštatuje, že 

súčasťou toho by mala byť revízia stropov 

v podokruhu 1b („Hospodárska, sociálna 

a územná súdržnosť“) smerom nahor, 

pretože nie sú k dispozícii žiadne rezervy; 

43. dôrazne podporuje pokračovanie 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (YEI), ktorá predstavuje 

spôsob, ako rýchlo reagovať pri riešení 

nezamestnanosti mladých ľudí na základe 

potrebných úprav vyplývajúcich z 

prebiehajúceho hodnotenia; domnieva sa, 

že to možno dosiahnuť len zabezpečením 

zodpovedajúceho objemu viazaných 

rozpočtových prostriedkov pre YEI na 

zvyšné roky súčasného VFR; zdôrazňuje, 

že s cieľom zvýšiť (v súčasnosti veľmi 

nízku) mieru využívania tohto fondu v 

menej rozvinutých krajinách, ktoré si 

vyžadujú väčšiu rozpočtovú podporu, je 

potrebné uľahčiť predvídateľnosť 

dostupných finančných prostriedkov 

hneď na začiatku programov; konštatuje, 

že súčasťou toho by mala byť revízia 

stropov v podokruhu 1b smerom nahor, 

pretože nie sú k dispozícii žiadne rezervy; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, 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 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. očakáva, že jednotný postup v záujme 

účinného riešenia vonkajšieho rozmeru 

migračnej a utečeneckej krízy, najmä 

politickej stabilizácie európskeho 

susedstva a subsaharskej Afriky a boja 

proti humanitárnym a hospodárskym 

príčinám migrácie, sa v budúcich rokoch 

zintenzívni a budú ho sprevádzať väčšie 

požiadavky na financovanie v rámci 

okruhu 4 (Globálna Európa); zdôrazňuje, 

že takéto požiadavky dodatočného 

financovania by sa nemali uplatňovať na 

úkor existujúcich vonkajších činností EÚ 

vrátane jej rozvojovej politiky; žiada preto 

revíziu stropov v okruhu 4 smerom nahor; 

47. očakáva, že jednotný postup v záujme 

účinného riešenia vonkajšieho rozmeru 

migračnej a utečeneckej krízy sa v 

budúcich rokoch zintenzívni a budú ho 

sprevádzať väčšie požiadavky na 

financovanie v rámci okruhu 4 (Globálna 

Európa), čo si vyžaduje, aby sa vykonávali 

riešenia na mieste pôvodu, aby sa 

postihovali postupy, ktoré priamo alebo 

nepriamo podporujú Dá’iš, a osoby, ktoré 

profitujú z obchodovania s ľuďmi, aby sa 

zaručil bezpečný pohyb ľudí so štatútom 

utečenca a aby boli poskytnuté 

nevyhnutné finančné prostriedky s cieľom 

zabezpečiť dôstojnú sociálnu integráciu 

týchto osôb počas ich pobytu v Európe; 

zdôrazňuje, že takéto požiadavky 

dodatočného financovania by sa nemali 

uplatňovať na úkor existujúcich vonkajších 

činností EÚ vrátane jej rozvojovej politiky; 

žiada preto revíziu stropov v okruhu 4 

smerom nahor; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 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 52 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 52a. je pevne presvedčený, že by mala byť 

uplatňovaná podmienka týkajúca sa 

základných práv s cieľom pozastaviť 

platby z EŠIF členským štátom, ktoré 

nedodržiavajú Chartu základných práv 

Európskej únie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, 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 61 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. domnieva sa, že strednodobé 

preskúmanie/revízia predstavuje skvelú 

príležitosť uskutočniť prvé posúdenie a 

hodnotenie fungovania príslušných politík 

a programov EÚ, ako aj fungovania 

ustanovení VFR o flexibilite a osobitných 

nástrojov, a očakáva, že Komisia predloží 

analýzu, v ktorej sú identifikované 

nedostatky súčasného systému 

vykonávania; venuje osobitnú pozornosť 

posudzovaniu vplyvu nových prvkov 

zavedených v tomto programovom období, 

ako sú vopred stanovené podmienky v 

rámci politiky súdržnosti, na proces 

vykonávania; domnieva sa, že pri 

strednodobom preskúmaní/revízii VFR by 

sa malo zohľadňovať aj uplatnenie 

pridelených prostriedkov v záujme 

dosahovania cieľov; vyzýva Komisiu, aby 

predložila konkrétne návrhy, ako riešiť 

možné nedostatky a zlepšiť a 

racionalizovať vykonávanie počas 

zostávajúcich rokoch súčasného VFR, aby 

sa zabezpečilo čo najefektívnejšie využitie 

obmedzených finančných zdrojov a znížila 

administratívna záťaž pre príjemcov; 

61. konštatuje, že vzhľadom na 

oneskorené vykonávanie VFR predstavuje 

strednodobé preskúmanie/strednodobá 

revízia skvelú príležitosť uskutočniť prvé 

posúdenie a hodnotenie fungovania 

príslušných politík a programov EÚ, 

fungovania ustanovení VFR o flexibilite a 

osobitných nástrojov, ako aj správy 

výdavkov EÚ s cieľom posúdiť, či 

programy VFR plnia stanovené ciele a 

zámery, majú príslušnú absorpčnú 

kapacitu a vytvárajú pridanú hodnotu 

Únie; očakáva, že Komisia predloží 

analýzu, v ktorej sú identifikované 

nedostatky súčasného systému 

vykonávania; venuje osobitnú pozornosť 

posudzovaniu vplyvu nových prvkov 

zavedených v tomto programovom období, 

ako sú vopred stanovené podmienky v 

rámci politiky súdržnosti, na proces 

vykonávania; domnieva sa, že pri 

strednodobom preskúmaní/revízii VFR by 

sa malo zohľadňovať aj uplatnenie 

pridelených prostriedkov v záujme 

dosahovania cieľov; vyzýva Komisiu, aby 

predložila konkrétne návrhy, ako riešiť 

možné nedostatky a zlepšiť a 

racionalizovať podmienky vykonávania 

prostredníctvom komplexného 

zjednodušenia, ktoré bude zahŕňať 
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reformy v oblasti riadenia, monitorovania, 

podávania správ a kontroly finančných 

prostriedkov s cieľom umožniť čo 

najefektívnejšie využitie obmedzených 

finančných zdrojov a znížiť 

administratívnu záťaž pre príjemcov počas 

zostávajúcich rokov súčasného VFR; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

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 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 zdôrazňuje, že je dôležité ukázať pridanú 

hodnotu plnenia rozpočtu EÚ, a podporuje 

zavedenie kultúry zameranej na výsledky 

ako kľúčového prvku výdavkov EÚ; 

zdôrazňuje, že tam, kde je to vhodné, a 

najmä v programoch zameraných na 

inovácie, by sa posúdenie výkonnosti a 

orientácie na výsledky malo stať hlavnou 

zásadou; uznáva prácu Komisie v súvislosti 

s iniciatívou Rozpočet EÚ zameraný na 

výsledky, ktorú je potrebné ešte viac 

rozvinúť, a očakáva výsledky práce 

medziinštitucionálnej pracovnej skupiny 

odborníkov pre zostavovanie rozpočtu na 

základe výkonnosti; je presvedčený, že 

tento prístup môže byť spôsobom, ako 

posilniť výkonnosť programov, ktoré nie 

sú dostatočne výkonné; zdôrazňuje však, 

že technické alebo programové nedostatky 

nemôžu viesť k zníženiu rozpočtu EÚ 

alebo k upusteniu od politických priorít a 

že lepšie vynakladanie finančných 

prostriedkov samo osebe nevyrieši problém 

nedostatočných finančných prostriedkov na 

uspokojenie naliehavých a rastúcich 

potrieb; pripomína Komisii, že Parlament 

ako jedna zložka rozpočtového orgánu 

musí byť zapojený do vytvárania stratégie 

Komisie v tejto oblasti; 

vypúšťa sa 
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Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 63 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

63. berie na vedomie väčšiu úlohu 

finančných nástrojov v rámci rozpočtu 

Únie ako doplnkovej formy financovania v 

porovnaní s dotáciami a grantmi; uznáva 

potenciál týchto nástrojov, pokiaľ ide o 

zvyšovanie finančného, a teda aj 

politického dosahu rozpočtu Únie; 

zdôrazňuje však, že prechod z nástrojov 

tradičného financovania na inovačnejšie 

nástroje sa neodporúča pre všetky politické 

oblasti, pretože nie všetky politiky sú v 

plnej miere založené na trhových 

princípoch; zdôrazňuje, že finančné 

nástroje sú alternatívnym a doplnkovým 

spôsobom financovania a nemali by sa 

využívať na projekty, ktoré môžu mať 

prospech iba z využitia grantov, ktoré sú 

osobitne dôležité pre menej rozvinuté 

regióny; 

63. berie na vedomie väčšie využívanie 

finančných nástrojov v rámci rozpočtu 

Únie ako doplnkovej formy financovania v 

porovnaní s dotáciami a grantmi; uznáva 

potenciál týchto nástrojov, pokiaľ ide o 

zvyšovanie finančného, a teda aj 

politického dosahu rozpočtu Únie; 

zdôrazňuje však, že prechod z nástrojov 

tradičného financovania na inovačnejšie 

nástroje sa neodporúča; konštatuje, že 

finančné nástroje môžu poskytnúť 

alternatívny a doplnkový spôsob 

financovania a mali by sa uplatniť len v 

prípade projektov, pre ktoré predstavuje 

tento druh financovania pridanú hodnotu 

a zlepšuje riadne hospodárenie s 

verejnými financiami; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. nabáda Komisiu, aby zistila všetky 

oblasti politiky EÚ, kde by bolo možné 

skombinovať granty s finančnými 

nástrojmi a aby sa zaoberala otázkou 

vhodnej rovnováhy medzi nimi; je pevne 

presvedčený, že možnosť skombinovať 

rôzne prostriedky EÚ na základe 

harmonizovaných pravidiel riadenia by 

pomohla s optimalizáciou synergií medzi 

dostupnými zdrojmi financovania na 

úrovni EÚ; zdôrazňuje, že zvýšené 

používanie finančných nástrojov by 

nemalo viesť k znižovaniu v rozpočte 

Únie; pripomína jeho opakované výzvy na 

zvýšenie transparentnosti a demokratickej 

kontroly v súvislosti s vykonávaním 

finančných nástrojov podporovaných z 

rozpočtu Únie; 

65. zdôrazňuje, že zvýšené používanie 

finančných nástrojov by nemalo viesť k 

znižovaniu v rozpočte Únie; pripomína 

jeho opakované výzvy na zvýšenie 

transparentnosti a demokratickej kontroly v 

súvislosti s vykonávaním finančných 

nástrojov podporovaných z rozpočtu Únie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

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 73 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

73. domnieva sa, že vzhľadom na rýchlo sa 

meniace politické prostredie a so zreteľom 

na zabezpečovanie väčšej flexibility by sa 

niektoré prvky VFR mali schváliť na päť 

rokov, zatiaľ čo iné, napríklad tie, ktoré sa 

týkajú programov vyžadujúcich 

dlhodobejšie programovanie, a/alebo 

politík stanovujúcich komplexné postupy 

vytvárania systémov realizácie, ako je 

politika súdržnosti alebo rozvoj vidieka, by 

sa mali schvaľovať na obdobie 5+5 rokov s 

povinnou strednodobou revíziou; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, 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 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. žiada zavedenie jedného alebo 

niekoľkých nových vlastných zdrojov, 

ktoré by boli jasne prepojené s európskymi 

politikami, ktoré vytvárajú pridanú 

hodnotu; konštatuje, že skupina na vysokej 

úrovni už diskutovala o veľkom počte 

možných nových vlastných zdrojov, ako 

napríklad o reformovanej DPH, dani z 

finančných transakcií, príjmoch ECB z 

emisie peňazí, zreformovanom systéme EÚ 

na obchodovanie s emisiami a zdaňovaní 

emisií uhlíka, zdaňovaní dopravy, 

zdaňovaní právnických osôb, zdaňovaní 

elektriny alebo digitálnom zdaňovaní; 

netrpezlivo očakáva odporúčania skupiny 

na vysokej úrovni, na ktorých základe bude 

môcť pokračovať a pripraviť pozíciu 

Parlamentu v tejto veci; v tomto ohľade 

žiada o zrušenie všetkých foriem korekcií; 

76. žiada zavedenie jedného alebo 

niekoľkých nových vlastných zdrojov, 

ktoré by boli pokiaľ možno jasne 

prepojené s európskymi politikami, ktoré 

vytvárajú pridanú hodnotu, a to 

prostredníctvom progresívnej dane, čím by 

sa posilnila fiškálna kapacita na riešenie 

finančnej, hospodárskej a 

environmentálnej krízy v rámci cyklov; 

konštatuje, že skupina na vysokej úrovni už 

diskutovala o veľkom počte možných 

nových vlastných zdrojov, ako napríklad o 

reformovanej DPH, dani z finančných 

transakcií, príjmoch ECB z emisie peňazí, 

zreformovanom systéme EÚ na 

obchodovanie s emisiami a zdaňovaní 

emisií uhlíka, zdaňovaní dopravy, 

zdaňovaní právnických osôb, zdaňovaní 

elektriny alebo digitálnom zdaňovaní; 

netrpezlivo očakáva odporúčania skupiny 

na vysokej úrovni, na ktorých základe bude 

môcť pokračovať a pripraviť pozíciu 

Parlamentu v tejto veci; v tomto ohľade 

žiada o zrušenie všetkých foriem korekcií; 

Or. en 
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