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12.3.2018 A8-0062/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 fa) keďže rozpočet Európskej únie by mal 

podporovať verejné investície 

prostredníctvom podpory výrobných a 

strategických sektorov (vrátane ich 

modernizácie a udržateľnosti), verejných 

služieb, vytvárania pracovných miest s 

právami, boja proti chudobe, sociálnemu 

vylúčeniu a nerovnostiam, ochrany 

životného prostredia a plného využitia 

potenciálu každej krajiny a regiónu, ako 

aj presadzovania vonkajších vzťahov 

založených na solidarite, spolupráci, 

vzájomnej úcte a mieri;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. požaduje výrazné zvýšenie rozpočtu 

EÚ s cieľom posilniť jeho 

prerozdeľovaciu funkciu, čím sa prispeje 

k naplneniu zásady hospodárskej a 

sociálnej súdržnosti;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2b. odmieta Zmluvu o stabilite, 

koordinácii a správe v hospodárskej a 

menovej únii („fiškálna zmluva“) a 

právne predpisy týkajúce sa správy 

hospodárskych záležitostí a Pakt Euro +, 

ktorých cieľom je zachovať v EÚ a v 

každom jej členskom štáte úsporné 

politiky – t. j. politiky vykorisťovania, 

ochudobňovania, prehlbovania sociálnych 

rozdielov a nespravodlivosti, 

obmedzovania sociálnych práv a 

sociálnych úloh štátu, ktoré nevyhnutne 

zhoršia hospodársku a sociálnu situáciu, 

najmä v tých krajinách, v ktorých už je 

veľmi ťažká; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. podporuje zvýšenie finančných 

prostriedkov vyčlenených na programy 

podpory pracovných miest, ktoré by 

povinne mali byť spojené s právami, a 

sociálneho začleňovania mladých ľudí, 

pričom sa zaručí, že prostriedky z EÚ 

nebudú prispievať k vytváraniu 

neplatených stáží, pracovných miest s 

neistými podmienkami, ani k nahrádzaniu 

stálych pracovných miest dočasnými 

pracovnými úväzkami alebo stážami;  

Or. pt 



 

AM\1148273SK.docx  PE616.088v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

13.3.2018 A8-0062/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. domnieva sa, že je nevyhnutné 

skoncovať so súčasnými politikami 

Európskej únie, ak chceme skutočne 

vyriešiť problémy udržateľného 

hospodárskeho rastu, nezamestnanosti, 

chudoby, sociálneho vylúčenia 

a nerovnosti (najmä v oblasti príjmov); 

zdôrazňuje, že je potrebná nová stratégia, 

ktorá vytýči pre Európu nové smerovanie, 

a to cestu plnej zamestnanosti, dôstojnej 

práce s právami, dôstojných miezd, 

sociálnej a hospodárskej súdržnosti a 

sociálnej ochrany pre všetkých, ktorá 

zaručí najvyššiu životnú úroveň a ktorá 

bude brať ohľad na rozvojové potreby 

každého členského štátu, predovšetkým 

najmenej rozvinutých krajín, a 

podporovať skutočnú konvergenciu, a 

tým prispievať k znižovaniu rozdielov v 

úrovni rozvoja medzi členskými štátmi a k 

vyrovnávaniu terajších hospodárskych, 

sociálnych a regionálnych rozdielov; 

Or. pt 

 

 


