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17.10.2018 A8-0313/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Rina Ronja Kari 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 79 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 79c. zdôrazňuje, že automobilovú 

službu Parlamentu by poslanci mali 

využívať len na účely prepravy na letisko 

a/alebo stanicu a opačným smerom; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že Európsky parlament 

vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2019 v 

plnej miere odzrkadľuje politické priority 

prijaté výraznou väčšinou vo svojich 

vyššie uvedených uzneseniach z 15. marca 

2018 o všeobecných usmerneniach a z 5. 

júla 2018 o mandáte na trialóg; pripomína, 

že hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, 

inovácie, konkurencieschopnosť, 

bezpečnosť, boj proti zmene klímy, 

prechod na energiu z obnoviteľných 

zdrojov a migrácia, ako aj osobitné 

zameranie sa na mladých ľudí; 

1. zdôrazňuje, že Európsky parlament 

vo svojom čítaní rozpočtu na rok 2019 v 

plnej miere neodzrkadľuje politické 

priority prijaté väčšinou vo svojich vyššie 

uvedených uzneseniach z 15. marca 2018 o 

všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2018 

o mandáte na trialóg; pripomína, že 

hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, 

inovácie, boj proti zmene klímy, prechod 

na energiu z obnoviteľných zdrojov 

a migrácia, ako aj osobitné zameranie sa na 

mladých ľudí; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na skutočnosť, že 

občania Európy od Únie očakávajú, že sa 

zo všetkých síl bude snažiť zabezpečiť 

hospodársky rast a podporovať vytváranie 

pracovných miest; pripomína, že naplnenie 

týchto očakávaní si vyžaduje investície do 

výskumu a inovácií, vzdelávania, 

infraštruktúry, malých a stredných 

podnikov a zamestnanosti, najmä medzi 

mladými ľuďmi v Európe, a že akékoľvek 

zlyhanie v tejto veci len posilní dezilúziu, 

pokiaľ ide o vieru v európsky ideál; 

vyjadruje údiv nad skutočnosťou, že Rada 

opäť navrhuje škrty práve pri tých 

programoch, ktoré majú zvyšovať 

konkurencieschopnosť a inovatívnosť 

hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, 

že dopyt po mnohých z týchto programov, 

napríklad po programe Horizont 2020, 

výrazne prevyšuje možnosti financovania, 

čo predstavuje zlé využívanie zdrojov a 

znamená, že mnoho vynikajúcich projektov 

nedostáva finančné prostriedky; poukazuje 

tiež na skutočnosť, že programy ako 

Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre 

konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME) sú živou ukážkou toho, aké 

výhody má pracovať spoločne v rámci 

celej Únie, a pomáhajú vytvárať pocit 

európskej spolupatričnosti; rozhodol sa 

preto výrazne zvýšiť objem prostriedkov 

3. poukazuje na skutočnosť, že 

občania Európy od Únie očakávajú, že sa 

zo všetkých síl bude snažiť zabezpečiť 

hospodársky rast a podporovať vytváranie 

pracovných miest; pripomína, že naplnenie 

týchto očakávaní si vyžaduje investície do 

výskumu a inovácií, vzdelávania, 

infraštruktúry, malých a stredných 

podnikov a zamestnanosti, najmä medzi 

mladými ľuďmi v Európe, a že akékoľvek 

zlyhanie v tejto veci len posilní dezilúziu, 

pokiaľ ide o vieru v európsky ideál; 

vyjadruje údiv nad skutočnosťou, že Rada 

opäť navrhuje škrty práve pri tých 

programoch, ktoré majú zvyšovať 

konkurencieschopnosť a inovatívnosť 

hospodárstva Únie; okrem toho zdôrazňuje, 

že dopyt po mnohých z týchto programov, 

napríklad po programe Horizont 2020, 

výrazne prevyšuje možnosti financovania, 

čo predstavuje zlé využívanie zdrojov a 

znamená, že mnoho vynikajúcich projektov 

nedostáva finančné prostriedky; poukazuje 

tiež na skutočnosť, že programy ako 

Erasmus+, Horizont 2020 a Program pre 

konkurencieschopnosť podnikov a MSP 

(COSME) sú živou ukážkou toho, aké 

výhody má pracovať spoločne v rámci 

celej Únie, a pomáhajú vytvárať pocit 

európskej spolupatričnosti; rozhodol sa 

preto výrazne zvýšiť objem prostriedkov 
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pre program Erasmus+ a posilniť 

programy, ktoré prispievajú k rastu a 

vytváraniu pracovných miest, okrem iného 

Horizont 2020, Nástroj na prepájanie 

Európy (CEF) a program COSME; 

pre program Erasmus+ a posilniť 

programy, ktoré prispievajú k rastu a 

vytváraniu pracovných miest, okrem iného 

Horizont 2020, zložky Nástroja na 

prepájanie Európy (CEF), ktoré nesúvisia s 

výdavkami na obranu ani so zvyšovaním 

našej závislosti od fosílnych palív, a 

program COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 

mladých ľudí je v niektorých členských 

štátoch naďalej neprijateľne vysoká a že 

situácia mladých ľudí v situáciách NEET 

(nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy) a 

dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť 

znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia 

sú najviac ohrození chudobou a sociálnym 

a hospodárskym vylúčením; preto sa 

rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad 

úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, 

že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v 

žiadnom prípade nemalo byť považované 

za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, 

ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR 

v polovici obdobia; 

5. zdôrazňuje, že nezamestnanosť 

mladých ľudí je v niektorých členských 

štátoch naďalej neprijateľne vysoká a že 

situácia mladých ľudí v situáciách NEET 

(nie sú zamestnaní, ani nie sú v procese 

vzdelávania alebo odbornej prípravy) a 

dlhodobo nezamestnaných je obzvlášť 

znepokojujúca; zdôrazňuje, že mladí ľudia 

sú najviac ohrození chudobou a sociálnym 

a hospodárskym vylúčením; preto sa 

rozhodol zvýšiť objem prostriedkov pre 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (ďalej len „YEI“) nad 

úroveň, ktorú navrhla Komisia; zdôrazňuje, 

že toto zvýšenie objemu prostriedkov by v 

žiadnom prípade nemalo byť považované 

za prednostné vyčlenenie zdrojov na YEI, 

ktoré bolo prijaté v rámci prieskumu VFR 

v polovici obdobia; naliehavo žiada, aby 

sa z tejto iniciatívy stal plán zamestnanosti 

prepojený s verejným sociálnym a 

environmentálnym plánom pre Európu, 

ktorý zaviaže členské štáty k zvyšovaniu 

miery čerpania finančných prostriedkov a 

vytváraniu kvalitnejších pracovných miest 

pre mladých ľudí; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. trvá na tom, že vzhľadom na 

súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii 

by sa financovanie v rámci okruhu 3 malo 

osobitne zamerať aj na opatrenia, ktoré 

budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov 

Únie; rozhodol sa preto zvýšiť objem 

prostriedkov pre agentúry v oblasti 

spravodlivosti a vnútorných vecí, ktoré v 

posledných rokoch vzhľadom na zvýšené 

pracovné zaťaženie a dodatočné úlohy 

čelia nedostatku personálu a finančných 

prostriedkov; 

9. trvá na tom, že vzhľadom na 

súčasné obavy o bezpečnosť v celej Únii 

by sa financovanie v rámci okruhu 3 malo 

osobitne zamerať aj na opatrenia, ktoré 

budú viesť k zvýšeniu bezpečnosti občanov 

Únie; zdôrazňuje, že je potrebné zamyslieť 

sa nad príčinami nedostatočnej 

hospodárskej bezpečnosti európskeho 

obyvateľstva a jej súvislosťou s 

nedostatočnou sociálnou ochranou, 

neistými pracovnými podmienkami a 

nerovnosťami, ktoré vedú k sociálnym 

konfliktom. 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. na základe úspešného ukončenia 

rokovaní o revízii programu na podporu 

štrukturálnych reforiem sa rozhodol 

zrušiť rezervu, ktorú zaviedla Rada, na 

sumy presunuté z podokruhu 1b; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1166507SK.docx  PE624.170v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

17.10.2018 A8-0313/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23.  víta záväzok obnoviť program 

Únie v oblasti obrany, najmä 

prostredníctvom dohody o Programe 
rozvoja európskeho obranného priemyslu 

(EDIDP); vyjadruje svoj zámer venovať 

osobitnú pozornosť tomu, aby Komisia 

vykonávala dohody v súvislosti s EDIDP a 

Európskym zborom solidarity, ktoré by 

mali byť uvedené v opravnom liste, ktorý 

má Komisia predložiť v októbri 2018; 

23. odmieta akýkoľvek pokus Komisie 

financovať Program rozvoja európskeho 

obranného priemyslu z rozpočtu Únie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Liadh Ní Riada 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 32 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

32. očakáva, že tlak na migračné 

a azylové systémy niektorých členských 

štátov, ako aj na ich hranice, zostane 

vysoký aj v roku 2019, a zastáva názor, že 

v oblasti migrácie sú potrebné ďalšie 

finančné prostriedky, a to aj vzhľadom na 

akékoľvek budúce nepredvídateľné 

potreby v tejto oblasti; preto zvyšuje objem 

prostriedkov v rámci Fondu pre azyl, 

migráciu a integráciu, pokiaľ ide o podporu 

legálnej migrácie do Únie, presadzovanie 

účinnej integrácie štátnych príslušníkov 

tretích krajín a posilnenie spravodlivých a 

účinných stratégií navracania osôb, 

najmä s cieľom podporiť členské štáty pri 

zlepšovaní integračných opatrení pre 

migrantov, najmä deti a maloletých bez 

sprievodu; 

32. uznáva, že v oblasti integrácie 

migrantov a utečencov sú potrebné ďalšie 

finančné prostriedky;  preto zvyšuje objem 

prostriedkov v rámci Fondu pre azyl, 

migráciu a integráciu, pokiaľ ide o podporu 

migrantov a utečencov a pomoc členským 

štátom pri zlepšovaní integračných 

opatrení pre migrantov, najmä deti a 

maloletých bez sprievodu; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. pripomína význam Turecka ako 

susednej krajiny, a to aj z hľadiska 

regionálnej stability, a zdôrazňuje, že je 

potrebné, aby Turecko rešpektovalo 

medzinárodné právo v regióne a aby sa 

vrátilo na cestu reformy, ktorá zaistí blaho 

občanov tejto krajiny a úplné 

dodržiavanie všetkých ich práv; opakuje 

svoj názor, že treba zmraziť príslušné 

fondy IPA II, a zdôrazňuje, že by nemalo 

dochádzať k žiadnym škrtom a/ani 

smerovaniu finančných prostriedkov na 

úkor tureckých občanov a občianskej 

spoločnosti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. pripomína, že politika súdržnosti 

zohráva primárnu úlohu vo vývoji a raste 

Únie a v konvergencii v členských štátoch 

a regiónoch; zdôrazňuje záväzok 

Európskeho parlamentu zabezpečiť 

zodpovedajúce rozpočtové  prostriedky na 

tieto programy, ktoré predstavujú jednu 

z hlavných politík Únie; 

6.  pripomína, že politika súdržnosti 

zohráva primárnu úlohu vo vývoji a raste 

Únie; zdôrazňuje záväzok Európskeho 

parlamentu zabezpečiť zodpovedajúce 

rozpočtové  prostriedky na tieto programy, 

ktoré predstavujú jednu z hlavných politík 

Únie; vyjadruje poľutovanie nad návrhom 

Komisie na oslabenie politiky súdržnosti; 

zdôrazňuje stanovisko Parlamentu 

požadujúce posilnenie politiky súdržnosti.  

Or. en 

 

 


