2.7.2018

A8-0247/34

Pozmeňujúci návrh 34
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza,
Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios
Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 1
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

1.
pripomína, že Parlament vo
svojom uznesení z 15. marca 2018 uviedol
tieto priority rozpočtu EÚ na rok 2019:
udržateľný rast, inovácie,
konkurencieschopnosť, bezpečnosť, boj
proti zmene klímy, prechod na energiu
z obnoviteľných zdrojov a migrácia;
a taktiež požiadal o osobitné zameranie sa
na mladých ľudí;

1.
požaduje taký rozpočet EÚ na rok
2019, ktorý umožní účinne podporovať
sociálny rozvoj, udržateľný rast,
hospodársku, sociálnu a územnú
súdržnosť, inovácie , verejné investície,
rešpektovanie životného prostredia a
ochranu biodiverzity, mier a vonkajšiu a
vnútornú solidaritu, najmä voči
migrantom;
Or. en
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A8-0247/35

Pozmeňujúci návrh 35
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso
Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

1a.
zdôrazňuje však, že kríza, ktorej
EÚ čelí, je dôsledkom rámca vytvoreného
Lisabonskou zmluvou a predchádzajúcimi
zmluvami, a že túto situáciu nemožno
vyriešiť v podmienkach súčasného rámca;
pripomína, že je potrebné stanoviť zmenu
zmlúv upravujúcich integráciu s cieľom
zrušiť Lisabonskú zmluvu, a najmä
Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe v
hospodárskej a menovej únii, balík
šiestich legislatívnych aktov a balík dvoch
legislatívnych aktov; žiada, aby Európska
rada zvolala medzivládnu konferenciu s
cieľom zaoberať sa otázkou zmeny a
zrušenia zmlúv; zdôrazňuje, že je
bezodkladne potrebné, aby členské štáty
znovu získali možnosť rozhodovať o
hospodárskych politikách, ktoré ponúkajú
najlepšie riešenia pre ich konkrétne
potreby;
Or. en
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A8-0247/36

Pozmeňujúci návrh 36
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias,
Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 6 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

6a.
poukazuje na to, že Európsky fond
pre strategické investície (EFSI)
nepodporuje skutočnú investičnú politiku
ani skutočné odhodlanie riešiť
nezamestnanosť a slabý hospodársky rast;
Or. en
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A8-0247/37

Pozmeňujúci návrh 37
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 9 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

9a.
zdôrazňuje, že Európsky pilier
sociálnych práv odzrkadľuje úsilie
odvrátiť pozornosť od neoliberálnych
politík EÚ, ktoré prispeli k vážnej
hospodárskej kríze a viedli k neistým
podmienkam zamestnania a nerovnosti
medzi ženami a mužmi; uvádza, že cieľom
Európskeho piliera sociálnych práv je
zaviesť harmonizovanú nízku úroveň
sociálnych práv v EÚ pri oslabovaní
pracovných a sociálnych práv
pracovníkov a snahe o ďalšie
prehlbovanie vykorisťovania a
ochudobňovania občanov a zároveň pri
úsilí o legitimizáciu -antisociálnych a
nedemokratických nástrojov, akým je
rámec správy hospodárskych záležitostí
EÚ; zastáva názor, že progresívne
sociálne politiky možno dosiahnuť iba
prostredníctvom inej Európy, a to takej,
ktorá skoncuje s rámcom úsporných
opatrení a politikami
konkurencieschopnosti, liberalizácie a
deregulácie trhu práce, ktoré oslabujú
sociálne a pracovné práva v členských
štátoch a vyvíjajú tlak na znižovanie
miezd;
Or. en
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A8-0247/38

Pozmeňujúci návrh 38
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios
Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 21 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

21a. dôrazne odsudzuje financovanie
izraelských spoločností, ktoré sa aktívne
podieľajú na porušovaní medzinárodného
práva a ľudských práv Izraelom na
palestínskych územiach, prostredníctvom
programu Horizont 2020; domnieva sa, že
žiadny podnik, ktorý uskutočňuje výskum
na vojenské účely, by nemal dostávať
finančné prostriedky z rozpočtu EÚ;
Or. en
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A8-0247/39

Pozmeňujúci návrh 39
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis
Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou,
Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 30 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

30a. požaduje zvýšenie financovania
pre programy na podporu zamestnanosti
prostredníctvom práv a pre sociálne
začleňovanie mladých ľudí, pričom sa
zabezpečí, aby finančné prostriedky EÚ
neprispievali k vytváraniu neplatených
stáží, neistých pracovných podmienok či
nahrádzaniu stálych pracovných miest
dočasnými pozíciami alebo neplatenými
stážami;
Or. en
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A8-0247/40

Pozmeňujúci návrh 40
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López
Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 32 a (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

32a. zdôrazňuje, že úroveň dlhu vo
viacerých členských štátoch naďalej patrí
k najvyšším na svete; preto žiada Komisiu
a členské štáty, aby iniciovali a
podporovali proces opätovného
prerokovania verejného dlhu (pokiaľ ide
o príslušné sumy, splatnosť a úrokové
sadzby) a zrušenia jeho špekulatívnej a
nezákonnej zložky v najviac zadlžených
krajinách s cieľom zabezpečiť
zlučiteľnosť dlhovej služby s
hospodárskym a sociálnym vývojom;
konštatuje, že oživenie hospodárstva
členských štátov nie je možné bez
odpustenia dlhu;
Or. en
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A8-0247/41

Pozmeňujúci návrh 41
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias,
Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 32 b (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

32b. kritizuje skutočnosť, že napriek
uzatvoreniu programov ekonomických
úprav čelia členské štáty, na ktoré sa
programy vzťahovali, vážnym
hospodárskym a sociálnym problémom a
naďalej na ne doliehajú dôsledky a
politiky, ktoré stanovila trojka; preto
žiada, aby bol vytvorený núdzový plán na
podporu hospodárstva tých krajín, v
ktorých zasiahla trojka, a aby tento plán
stanovoval finančné zdroje a potrebné
výnimky z fungovania jednotného trhu a
zo spoločných politík;
Or. en
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A8-0247/42

Pozmeňujúci návrh 42
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso
Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 32 c (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

32c. požaduje vytvorenie konkrétnych
podporných programov pre krajiny, ktoré
sa domnievajú, že členstvo v eurozóne sa
stalo neudržateľným a neúnosným,
pričom uvedené programy by
zabezpečovali primeranú náhradu škôd
spôsobených v rámci prerokovaného
odstúpenia od jednotnej meny v prípade
tých členských štátov, ktoré sa snažia o
vystúpenie z eurozóny;
Or. en
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A8-0247/43

Pozmeňujúci návrh 43
Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora
Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López
Bermejo, Javier Couso Permuy
v mene skupiny GUE/NGL
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 32 d (nový)
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia

32d. domnieva sa, že právne predpisy
týkajúce sa bankovej únie slúžia iba
záujmom odvetvia veľkého finančného
kapitálu v EÚ a že porušujú základné
demokratické zásady; žiada zrušenie
právnych predpisov týkajúcich sa
bankovej únie a pripomína potrebu zaistiť
demokratickú verejnú kontrolu nad
bankovým systémom;
Or. en
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