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8.3.2018 A8-0048/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

v mene skupiny GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9b. domnieva sa, že EÚ je zodpovedná 

za ponúknutie vyhliadok na lepšiu 

budúcnosť mladším generáciám, ktoré 

budú vystavené škodlivým následkom 

hospodárskych politík prijatých v Únii v 

posledných desaťročiach; je odhodlaný 

výrazne posilniť svoj vlajkový program 

Erasmus+, z ktorého by mali mať 

prospech všetci mladí Európania, a nie 

len obmedzený počet študentov, ktorí si 

môžu dovoliť žiť v zahraničí, keďže tento 

program nemôže uspokojiť extrémne 

vysoký dopyt zo strany vysokokvalitných 

uchádzačov kvôli veľmi nízkej úrovni 

finančných prostriedkov, ktoré sú naň 

vyčlenené v súčasnom rozpočte; navrhuje, 

aby sa rozpočet na program Erasmus+ 

výrazne navýšil a aby aspoň polovica z 

neho bola určená pre mladých ľudí zo 

znevýhodnených sociálnych tried; žiada o 

výrazné posilnenie rámcového programu 

pre výskum a inováciu; požaduje tiež 

dosiahnutie skutočného pokroku v boji 

proti nezamestnanosti mladých ľudí a v 

podporovaní mikropodnikov a malých a 

stredných podnikov, ako aj sociálnych 

podnikov tým, že sa programom v rámci 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí a Programu pre 
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konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME) poskytne viac finančných 

prostriedkov; okrem toho podporuje 

posilnenie Nástroja na prepájanie Európy 

(NPE) 2.0; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9c. žiada, aby EÚ zvýšila svoje úsilie 

zamerané na posilnenie súdržnosti a 

sociálnej konvergencie v Európe; 

navrhuje, aby sa zdvojnásobil rozpočet 

Európskeho sociálneho fondu (ESF) s 

cieľom riešiť nezamestnanosť a 

prekonať pretrvávajúcu sociálnu 

roztrieštenosť v Európe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. vyzýva Úniu, aby plnila svoju 

úlohu v troch vznikajúcich oblastiach 

politiky s vnútorným a vonkajším 

rozmerom, ktoré sa objavili v priebehu 

súčasného VFR: 

 

– vypracovaním a financovaním 

komplexnej politiky v oblasti azylu, 

migrácie a integrácie a riešením 

základných príčin migrácie a 

vysídľovania v tretích krajinách, 

 

– posilnením ochrany vonkajších 

hraníc a podporou stability, najmä 

prostredníctvom ochrany ľudských práv v 

zahraničí, predchádzania konfliktom a 

vonkajších rozvojových politík, 

 

– zabezpečovaním spoločnej 

vnútornej bezpečnosti pre európskych 

občanov a spájaním výskumu a 

spôsobilostí v oblasti obrany, pričom by 

mala zdôrazňovať, že opatrenia prijaté v 

tejto oblasti by nemali ísť na úkor 

rozvojových politík EÚ; 

vypúšťa sa 
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Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 11 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. zdôrazňuje, že sa očakáva, že do 

budúceho rámca budú začlenené dva nové 

druhy finančnej podpory, uvedené medzi 

prioritami hospodárskeho programu Únie, 

a to pokračovanie v systémoch podpory 

investícií, ako je Európsky fond pre 

strategické investície, a rozvoj 

stabilizačnej funkcie pre členské štáty v 

eurozóne, pokiaľ možno prostredníctvom 

navrhnutého Európskeho menového 

fondu, spolu so špecializovaným 

konvergenčným nástrojom pre členské 

štáty, ktoré majú prijať euro; 

11. zdôrazňuje, že sa očakáva, že do 

budúceho rámca budú začlenené nové 

druhy finančnej podpory, ako je Európsky 

fond pre strategické investície; žiada, aby 

tieto programy dodržiavali ciele Únie v 

oblasti sociálnej, hospodárskej a územnej 

súdržnosti; domnieva sa, že návrh 

Európskeho menového fondu by mohol 

byť súčasťou cieľa posilnenia európskej 

súdržnosti, ak sa jeho aktivity nebudú 

obmedzovať len na eurozónu, ak bude 

uprednostňovať regióny, ktoré sú menej 

zvýhodnené z hľadiska rozvoja a prístupu 

ku kapitálovým trhom, a ak nebude 

regiónom a členským štátom ukladať 

kontraproduktívne úsporné opatrenia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. potvrdzuje zásadu, že na ďalšie 

politické priority by sa mali vyčleniť ďalšie 

finančné prostriedky bez ohľadu na to, či 

sa objavia v čase prijímania nového VFR 

alebo jeho vykonávania, a zdôrazňuje, že 

financovanie nových potrieb by nemalo 

oslabovať existujúce politiky a programy; 

očakáva navyše, že budú zavedené 

ustanovenia o dostatočnej flexibilite, aby 

sa reagovalo na nepredvídané okolnosti, 

ktoré by mohli vzniknúť v priebehu VFR; 

13. v tejto súvislosti sa stavia proti 

akémukoľvek nominálnemu zníženiu 

objemu rozpočtu EÚ v ďalšom VFR a 

potvrdzuje zásadu, že na ďalšie politické 

priority by sa mali vyčleniť ďalšie finančné 

prostriedky bez ohľadu na to, či sa objavia 

v čase prijímania nového VFR alebo jeho 

vykonávania, a zdôrazňuje, že 

financovanie nových potrieb by nemalo 

oslabovať existujúce politiky a programy; 

navyše očakáva, že budú zavedené 

ustanovenia o dostatočnej flexibilite, aby 

sa reagovalo na nepredvídané okolnosti, 

ktoré by mohli vzniknúť v priebehu VFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. domnieva sa, že silnejšiu a 

ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť 

len vtedy, ak má k dispozícii viac 

finančných prostriedkov; vyzýva, so 

zreteľom na uvedené výzvy a priority, a 

vzhľadom na vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Únie, aby sa rozpočet Únie 

výrazne zvýšil; odhaduje výšku 

požadovaných výdavkových stropov VFR 

na 1,3 % HND EÚ-27 bez ohľadu na 

celkový počet nástrojov, ktoré sa majú 

započítať nad rámec stropov; 

14. domnieva sa, že silnejšiu a 

ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť 

len vtedy, ak sa zmení tak, že sa priblíži 

očakávaniam občanov, pokiaľ ide o 

solidaritu, súdržnosť, azyl, ochranu 

životného prostredia a biodiverzity, 

ekologizáciu hospodárstva a energetiky, 

sociálny pokrok a podporu výskumu a 

vzdelávania; nazdáva sa, že požadované 

stropy výdavkov VFR by mali dosiahnuť 

maximálny podiel HND EÚ-27, ktorý 

umožňujú zmluvy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

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

Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. zdôrazňuje, že súčasné stropy 

musia byť výrazne zvýšené, čím sa z VFR 

stane pružný a organizovaný systém 

výdavkových programov EÚ s 

dostatočnými zdrojmi pre kľúčové 

opatrenia; zdôrazňuje, že to nebude 

možné bez riešenia nedostatku skutočnej 

hospodárskej konvergencie, zníženia 

ohrozenia rovnosti, posilnenia investície 

do zmeny výrobného modelu, riešenia 

výziev v oblasti klímy a podporenia lepších 

podmienok spolupráce; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14b. zdôrazňuje, že podľa Wernerovej 

správy z roku 1970 a McDougallovej 

správy z roku 1977 musí Únia navyšovať 

svoje verejné zdroje oveľa jednoduchšie, 

aby sa kompenzovali nerovnováhy 

vonkajšej platobnej bilancie, a že z tohto 

dôvodu sa vyžaduje 4 % príspevok do 

rozpočtu EÚ založený na HND ako 

prechodný krok smerom k vyššej úrovni, 

len aby sa prekonali existujúce rozdiely; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. je presvedčený, že zavedenie 

nových, skutočných vlastných zdrojov EÚ 

je jediné riešenie, ako primerane 

financovať budúci VFR, pokiaľ Rada 

nebude súhlasiť s výrazným zvýšením 

miery národných príspevkov do rozpočtu 

EÚ; 

15. je presvedčený, že zavedenie 

nových, skutočných vlastných zdrojov EÚ 

je jediné riešenie, ako primerane 

financovať budúci VFR, pokiaľ Rada 

nebude súhlasiť s výrazným zvýšením 

miery národných príspevkov do rozpočtu 

EÚ; zdôrazňuje však, že základ rozpočtu 

EÚ by nemal tvoriť iba HND, v dôsledku 

čoho by VFR nebol spravodlivý ani 

vyvážený a nevyznačoval by sa postupným 

programovaním; okrem toho sa 

domnieva, že pri financovaní budúceho 

VFR je potrebné zohľadniť sociálne 

faktory, ako je nezamestnanosť, prístup k 

verejným statkom a miestny hrubý 

dôchodok v najviac znevýhodnených 

oblastiach a predmestiach; 

Or. en 

 

 


