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8.3.2018 A8-0048/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

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 89 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  89b. považuje za nevyhnutné, aby sa 

politika súdržnosti aj naďalej vzťahovala 

na všetky regióny EÚ a ostala hlavným 

nástrojom Únie v oblasti solidarity, 

rozvoja a investícií, ktorý je založený na 

dlhodobej stratégii a perspektívach a 

disponuje rozpočtom, ktorý zodpovedá 

vzniknutým výzvam; žiada preto, aby bol 

súčasný strop vo výške 1 % pre výdavky 

EÚ navýšený aspoň na 1,3 % HND Únie, 

aby tak bolo možné pokračovať v podpore 

existujúcich oblastí politiky bez toho, aby 

boli nové výzvy financované na úkor 

týchto oblastí, a zároveň zachovať podiel 

pre politiku súdržnosti na súčasnej 

úrovni, t. j. na úrovni viac ako tretiny 

VFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 89 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  89c. zdôrazňuje, že hoci zo zdrojov 

politiky súdržnosti majú najväčší 

prospech menej rozvinuté regióny, mali by 

byť prioritnými investičnými oblasťami 

politiky súdržnosti aj najchudobnejšie 

časti bohatých regiónov, či už v mestách 

alebo na vidieku; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Pozmeňujúci návrh  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. domnieva sa, že je mimoriadne 

dôležité zachovať financovanie politiky 

súdržnosti EÚ-27 v období po roku 2020 

aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 

2020 v stálych cenách; zdôrazňuje, že HDP 

by mal byť naďalej jedným z parametrov 

prideľovania finančných prostriedkov 

politiky súdržnosti, domnieva sa však, že 

by ho mal dopĺňať súbor sociálnych, 

environmentálnych a demografických 

ukazovateľov, aby sa lepšie zohľadnili 

nové druhy rozdielov medzi regiónmi EÚ a 

v rámci nich vo všetkých členských 

štátoch; podporuje okrem toho zachovanie 

prvkov v novom programovom období, 

ktoré prispeli k modernizácii politiky 

súdržnosti a k jej väčšiemu zameraniu na 

výsledky v súčasnom VFR, t. j. tematickej 

koncentrácie, ex ante kondicionalít, 

rámca výkonnosti a prepojenia na 

hospodárske riadenie; 

90. domnieva sa, že je mimoriadne 

dôležité zachovať financovanie politiky 

súdržnosti EÚ-27 v období po roku 2020 

aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 

2020 v stálych cenách; vyjadruje 

mimoriadne znepokojenie nad nedávnymi 

vyhláseniami Komisie o možných 

rozsiahlych škrtoch v rozpočte politiky 

súdržnosti v rámci budúceho viacročného 

finančného rámca, ktoré by viedli 

k vylúčeniu určitých alebo dokonca 

väčšiny regiónov z politiky súdržnosti; 

želá si rozpočet zodpovedajúci výzvam, 

ktorým regióny čelia, a žiada, aby sa 

z politiky súdržnosti nestala 

prispôsobiteľná premenná; zdôrazňuje, že 

zahrnutie všetkých regiónov EÚ do 

politiky súdržnosti je pre Európsky 

parlament niečím, o čom nemožno 

diskutovať; zdôrazňuje, že HDP by mal 

byť naďalej jedným z parametrov 

prideľovania finančných prostriedkov 

politiky súdržnosti, domnieva sa však, že 

by ho mal dopĺňať súbor sociálnych, 

environmentálnych a demografických 

ukazovateľov, aby sa lepšie zohľadnili 

nové druhy rozdielov medzi regiónmi EÚ a 

v rámci nich vo všetkých členských 
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štátoch; vyjadruje presvedčenie, že 

hlavnou výzvou pre budúcu politiku 

súdržnosti bude poskytovať dostatočnú 

podporu regiónom so strednými príjmami, 

a tak udržať ich pozitívny vývoj, a že 

politika súdržnosti musí znížiť rozdiely 

medzi regiónmi a v rámci regiónov a 

zabrániť zaostávaniu zraniteľných 

regiónov tým, že vezme do úvahy možnosť 

rozšíriť pôsobnosť a podiel finančných 

prostriedkov, ktoré sú k dispozícii pre 

kategóriu prechodných regiónov; okrem 

toho podporuje, aby boli v novom 

programovom období zachované prvky, 

ktoré prispeli k modernizácii politiky 

súdržnosti a k jej väčšiemu zameraniu na 

výsledky v súčasnom VFR, t. j. tematická 

koncentrácia a rámec výkonnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Pozmeňujúci návrh  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz 

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 90 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  90a. opätovne zdôrazňuje svoje 

stanovisko, že politika súdržnosti nesmie 

na európskej úrovni podliehať žiadnym 

podmienkam, ktoré nemôžu byť 

ovplyvnené miestnymi a regionálnymi 

orgánmi a inými príjemcami; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Pozmeňujúci návrh  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  90b. domnieva sa, že v budúcom VFR 

by mali byť poskytnuté dostatočné 

prostriedky na dosahovanie hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti v 

najvzdialenejších regiónoch Únie, a to aj 

v záujme osobitných opatrení 

zavádzaných v týchto regiónoch podľa 

článku 349 ZFEÚ v súlade s cieľmi a 

zásadami stanovenými v oznámení 

Komisie o silnejšom a obnovenom 

strategickom partnerstve s 

najvzdialenejšími regiónmi EÚ; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Pozmeňujúci návrh  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, 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 91 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

91. je pevne odhodlaný splniť záväzok 

vyplývajúci z článku 9 ZFEÚ zaistiť 

sociálnu Európu a vykonávanie 

európskeho piliera sociálnych práv na 

základe udržateľného rastu vysoko 

konkurencieschopného sociálneho 

trhového hospodárstva s cieľom dosiahnuť 

plnú zamestnanosť a sociálny pokrok a 

podporovania rovnosti medzi ženami a 

mužmi, solidarity medzi generáciami a 

ochrany práv dieťaťa, ako sú zakotvené v 

zmluve; upozorňuje, že takéto vykonávanie 

si vyžaduje, aby sociálne politiky boli 

riadne financované, a zdôrazňuje následnú 

potrebu posilnenia existujúcich nástrojov, 

ktoré prispievajú k plneniu týchto cieľov, 

najmä ESF, iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, Fond 

európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby, EGF a EaSI; trvá na tom, aby sa v 

budúcom VFR zachovali a boli aj naďalej 

vykonávané predovšetkým 

prostredníctvom grantov; 

91. je pevne odhodlaný preorientovať 

budovanie Európy na vytvorenie sociálnej 

Európy a európskeho piliera sociálnych 

práv s cieľom dosiahnuť plnú 

zamestnanosť a sociálny pokrok a 

podporovať rovnosť medzi ženami a 

mužmi, solidaritu medzi generáciami a 

ochranu práv dieťaťa, ako sú zakotvené v 

ZFEÚ; upozorňuje, že takéto vykonávanie 

si vyžaduje, aby sociálne politiky boli 

riadne financované, a zdôrazňuje následnú 

potrebu posilnenia existujúcich nástrojov, 

ktoré prispievajú k plneniu týchto cieľov, a 

to sú najmä ESF, iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, Fond 

európskej pomoci pre najodkázanejšie 

osoby, EGF a EaSI; trvá na tom, aby sa v 

budúcom VFR nielen zachovali, ale boli aj 

primerane stanoveným cieľom finančne 

posilnené a aj naďalej vykonávané 

predovšetkým prostredníctvom grantov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Pozmeňujúci návrh  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 93 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

93. zdôrazňuje, že najmä ESF by mal 

rozšíriť svoju podporu rozvoja sociálneho 

dialógu, a to najmä zlepšením budovania 

kapacít sociálnych partnerov aj na 

európskej sektorovej a medzisektorovej 

úrovni, a že tento záväzok by sa mal stať 

povinným pre členské štáty vo všetkých 

regiónoch EÚ; 

93. zdôrazňuje, že najmä ESF by mal 

rozšíriť svoju podporu rozvoja sociálneho 

dialógu, a to najmä zlepšením budovania 

kapacít sociálnych partnerov aj na 

európskej sektorovej a medzisektorovej 

úrovni, a že tento záväzok by sa mal stať 

povinným pre členské štáty vo všetkých 

regiónoch EÚ; trvá na tom, že ESF by mal 

podporovať prechod k obehovému 

hospodárstvu tým, že bude ponúkať a 

zvyšovať podporu pre odbornú prípravu 

pracovníkov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Pozmeňujúci návrh  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis 

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 99 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  99a. pripomína, že dohody o voľnom 

obchode nielenže znižujú zamestnanosť, 

najmä v poľnohospodárstve, ale veľmi 

často ohrozujú hospodársku a sociálnu 

súdržnosť a zvyšujú  nepohodlie 

pracovníkov a nespokojnosť verejnosti 

všeobecne; domnieva sa, že ucelená 

stratégia solidárneho protekcionizmu by 

znížila riziko outsourcingu obchodných 

činností a umožnila lepšie podmienky 

premiestňovania priemyselnej výroby v 

rámci EÚ; zdôrazňuje význam skutočnej 

celoúnijnej priemyselnej politiky 

prinášajúcej udržateľný a inkluzívny rast; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Pozmeňujúci návrh  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas 

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 99 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  99b. so zreteľom na humanitárnu 

núdzovú situáciu súvisiacu s krízou v 

oblasti prijímania migrantov sa domnieva, 

že okrem agentúr Európskej únie 

pôsobiacich v oblasti presadzovania práva 

by mala existovať aj agentúra EÚ s 

mandátom zameraným na ochranu 

jednotlivcov, humanitárnu pomoc a 

záchranné operácie, ktorá by zaručovala 

základné práva pre všetkých bez ohľadu 

na to, či sú občanmi EÚ alebo nie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Pozmeňujúci návrh  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 101 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. potvrdzuje, že modernizovaná 

spoločná poľnohospodárska politika má 

zásadný význam pre potravinovú 

bezpečnosť a sebestačnosť, udržanie 

vidieckeho obyvateľstva a zamestnanosti, 

trvalo udržateľný rozvoj a udržateľnosť v 

oblasti životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

ako aj zabezpečenie zdravých, 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín a zdravia sa zvýšili, rovnako ako 

potreba podporovať prechod 

poľnohospodárov na ekologickejšie 

poľnohospodárske postupy a bojovať proti 

zmene klímy; zdôrazňuje, že treba 

podporovať istotu príjmov 

poľnohospodárov a posilniť prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

statkov; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

101. potvrdzuje, že modernizovaná 

spoločná poľnohospodárska politika má 

zásadný význam pre potravinovú 

bezpečnosť a sebestačnosť, udržanie 

vidieckeho obyvateľstva a zamestnanosti, 

trvalo udržateľný rozvoj a udržateľnosť v 

oblasti životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

ako aj zabezpečenie zdravých, 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky týkajúce sa 

potravín a zdravia sa zvýšili, rovnako ako 

potreba podporovať prechod 

poľnohospodárov na ekologickejšie 

poľnohospodárske postupy a bojovať proti 

zmene klímy; zdôrazňuje, že treba 

podporovať istotu príjmov 

poľnohospodárov a posilniť prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

statkov; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; odmieta všetky pokusy o spätné 

prevádzanie nákladov SPP na 

vnútroštátnu úroveň a zdôrazňuje, že sú 

potrebné mechanizmy na verejnú 

reguláciu výroby a trhov s cieľom 
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zabezpečiť spravodlivé výrobné ceny a 

stabilný a spravodlivý príjem pre 

poľnohospodárov; 

Or. en 

 

 


