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16.10.2019 A9-0017/24

Pozmeňujúci návrh 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 4

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

4. je pevne presvedčený, že je 
nevyhnutné riešiť problém klímy a chrániť 
životné prostredie spôsobom, ktorý 
podporuje zamestnanosť, vytvára nové 
pracovné miesta, posilňuje 
konkurencieschopnosť, podporuje 
udržateľný rozvoj a zabezpečuje sociálnu 
prosperitu; zdôrazňuje kľúčovú úlohu 
nových a vznikajúcich technológií pri 
dosahovaní tohto cieľa; zdôrazňuje, že je 
potrebné, aby Únia išla príkladom a 
inšpirovala iné krajiny na celom svete, aby 
ešte viac investovali do výdavkov 
súvisiacich s klímou; víta intenzívne výzvy 
na konanie, ktoré vyjadrili vedúci 
predstavitelia EÚ na nedávnom samite 
OSN o zmene klímy, a záväzky, ktoré 
nedávno prijali viaceré členské štáty, 
zvýšiť výdavky v oblastiach, ako je 
energetická efektívnosť, energia z 
obnoviteľných zdrojov a udržateľná 
dopravná a energetická infraštruktúra; 
domnieva sa, že takéto vyhlásenia by mali 
sprevádzať konkrétne kroky členských 
štátov, a to aj pri rokovaniach v rámci 
Rady;

4. je pevne presvedčený, že je 
nevyhnutné riešiť problém klímy a chrániť 
životné prostredie spôsobom, ktorý 
podporuje zamestnanosť, vytvára nové 
pracovné miesta, posilňuje 
konkurencieschopnosť, podporuje 
udržateľný rozvoj a zabezpečuje sociálnu 
prosperitu, podporuje prosperitu pre 
všetkých, buduje udržateľný rast a rieši 
rad sociálnych potrieb vrátane 
vzdelávania, zdravia, sociálnej ochrany 
pri súčasnom riešení chudoby; zdôrazňuje 
kľúčovú úlohu nových a vznikajúcich 
technológií pri dosahovaní tohto cieľa; 
zdôrazňuje, že je potrebné, aby Únia išla 
príkladom a inšpirovala iné krajiny na 
celom svete, aby ešte viac investovali do 
výdavkov súvisiacich s klímou; víta 
intenzívne výzvy na konanie, ktoré 
vyjadrili vedúci predstavitelia EÚ na 
nedávnom samite OSN o zmene klímy, a 
záväzky, ktoré nedávno prijali viaceré 
členské štáty, zvýšiť výdavky v oblastiach, 
ako je energetická efektívnosť, energia z 
obnoviteľných zdrojov a udržateľná 
dopravná a energetická infraštruktúra; 
domnieva sa, že takéto vyhlásenia by mali 
sprevádzať konkrétne kroky členských 
štátov, a to aj pri rokovaniach v rámci 
Rady
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16.10.2019 A9-0017/25

Pozmeňujúci návrh 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 7

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

7. navrhuje preto rozpočet Únie na rok 
2020, ktorý významne prispieva k riešeniu 
výziev v oblasti životného prostredia a 
zmeny klímy a v najväčšej možnej miere 
kompenzuje existujúce nahromadené 
nevybavené záväzky, pokiaľ ide o 
dosiahnutie cieľa vynaložiť 20 % 
výdavkov Únie v súvislosti s klímou na 
obdobie 2014 – 2020; navrhuje výrazné 
zvýšenie rozpočtových prostriedkov o viac 
ako 2 miliardy EUR nad rámec návrhu 
rozpočtu pre rozpočtové riadky v rôznych 
okruhoch, a najmä v podokruhu 1a, ktoré 
výrazne prispievajú k naplneniu cieľa, 
pokiaľ ide o výdavky v oblasti klímy; 
starostlivo sústreďuje tieto navýšenia do 
položiek, ktoré vykazujú vynikajúcu mieru 
plnenia a majú operačnú kapacitu na 
absorbovanie dodatočných rozpočtových 
prostriedkov v roku 2020;

7. navrhuje preto rozpočet Únie na rok 
2020, ktorý významne prispieva k riešeniu 
výziev v oblasti životného prostredia a 
zmeny klímy a v najväčšej možnej miere 
kompenzuje existujúce nahromadené 
nevybavené záväzky, pokiaľ ide o 
dosiahnutie cieľa vynaložiť 50 % 
výdavkov Únie v súvislosti s klímou do 
konca obdobia 2014 – 2020; navrhuje 
výrazné zvýšenie rozpočtových 
prostriedkov o viac ako 2 miliardy EUR 
nad rámec návrhu rozpočtu pre rozpočtové 
riadky v rôznych okruhoch, a najmä v 
podokruhu 1a, ktoré výrazne prispievajú k 
naplneniu cieľa, pokiaľ ide o výdavky v 
oblasti klímy; starostlivo sústreďuje tieto 
navýšenia do položiek, ktoré vykazujú 
vynikajúcu mieru plnenia a majú operačnú 
kapacitu na absorbovanie dodatočných 
rozpočtových prostriedkov v roku 2020;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Pozmeňujúci návrh 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 10

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

10.  navrhuje ďalšie cielené zvýšenia 
prostriedkov v iných rozpočtových 
riadkoch týkajúcich sa priorít Parlamentu v 
oblastiach, ako sú MSP, digitalizácia, 
umelá inteligencia, výskum rakoviny, 
výskum rakoviny, spolupráca v oblasti 
bezpečnosti a justičná spolupráca, clá, 
migrácia a vonkajšia politika vrátane 
rozvojovej a humanitárnej pomoci;

10.  navrhuje ďalšie cielené zvýšenia 
prostriedkov v iných rozpočtových 
riadkoch týkajúcich sa priorít Parlamentu v 
oblastiach, ako sú MSP, digitalizácia, 
umelá inteligencia, výskum rakoviny, 
spolupráca v oblasti bezpečnosti a justičná 
spolupráca, clá, rozvojová a humanitárna 
pomoc;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Pozmeňujúci návrh 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, 
Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 12 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

12a. domnieva sa, že efektívny boj proti 
korupcii, vyhýbaniu sa daňovým 
povinnostiam a daňovým únikom, ktorých 
sa dopúšťajú nadnárodné spoločnosti a 
najbohatší jedinci, by umožnil vrátiť do 
vnútroštátnych rozpočtov členských štátov 
sumu, ktorú Komisia odhaduje na 1 bilión 
EUR ročne; konštatuje, že v tejto oblasti 
panuje skutočný nedostatok opatrení zo 
strany Únie; zdôrazňuje v tejto súvislosti, 
že je naliehavo potrebné vytvoriť 
európsky orgán, ktorý by mal právomoc 
bojovať proti daňovým podvodom a 
daňovým únikom;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Pozmeňujúci návrh 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 15

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15. poukazuje na to, že program 
Horizont 2020 vytvára veľmi silnú 
európsku pridanú hodnotu a zásadným 
spôsobom prispieva k rozvoju 
ekologických technológií a inovácií 
šetrných k životnému prostrediu, aby tak 
vznikol základ dekarbonizovanej 
budúcnosti a podporil sa prechod na 
intenzívnejšie obehové hospodárstvo; 
okrem toho zdôrazňuje význam programu 
pre ďalšie významné oblasti európskeho 
výskumu, ako sú digitalizácia, umelá 
inteligencia a výskum rakoviny; výrazne 
preto navyšuje finančné prostriedky na 
program Horizont 2020 nad úroveň návrhu 
rozpočtu o 737,8 milióna EUR vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch; 
okrem toho v súlade s článkom 15 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
sprístupňuje celú sumu 280,7 milióna EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, 
ktorých viazanosť bola zrušená v roku 
2018 v dôsledku neplnenia výskumných 
projektov, v rozpočtových riadkoch 
programu Horizont 2020, ktoré sú 
najdôležitejšie pre výskumné projekty 
súvisiace s klímou, a vyzýva Komisiu, aby 
venovala osobitnú pozornosť 
spravodlivému geografickému rozdeleniu 

15. poukazuje na to, že program 
Horizont 2020 vytvára veľmi silnú 
európsku pridanú hodnotu a zásadným 
spôsobom prispieva k rozvoju 
ekologických technológií a inovácií 
šetrných ku klíme a k životnému 
prostrediu, aby tak boli položené základy 
pre dekarbonizovanú budúcnosť a 
zníženie emisií s cieľom splniť záväzky 
Parížskej dohody a podporil sa prechod na 
intenzívnejšie obehové hospodárstvo; 
okrem toho zdôrazňuje význam programu 
pre ďalšie významné oblasti európskeho 
výskumu, ako sú digitalizácia, umelá 
inteligencia a výskum rakoviny; výrazne 
preto navyšuje finančné prostriedky na 
program Horizont 2020 nad úroveň návrhu 
rozpočtu o 737,8 milióna EUR vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch; 
okrem toho v súlade s článkom 15 ods. 3 
nariadenia o rozpočtových pravidlách 
sprístupňuje celú sumu 280,7 milióna EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch, 
ktorých viazanosť bola zrušená v roku 
2018 v dôsledku neplnenia výskumných 
projektov, v rozpočtových riadkoch 
programu Horizont 2020, ktoré sú 
najdôležitejšie pre výskumné projekty 
súvisiace s klímou, a vyzýva Komisiu, aby 
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týchto finančných prostriedkov; venovala osobitnú pozornosť 
spravodlivému geografickému rozdeleniu 
týchto finančných prostriedkov;
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16.10.2019 A9-0017/29

Pozmeňujúci návrh 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 15 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15a. žiada, aby Únia zvýšila svoje úsilie 
zamerané na posilnenie súdržnosti a 
sociálnej konvergencie v Európe; 
navrhuje, aby sa rozpočet Európskeho 
sociálneho fondu, a najmä Fondu 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD) zdvojnásobil s cieľom 
prekonať chudobu v Európe;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Pozmeňujúci návrh 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 15 b (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

15b. domnieva sa, že v rozpočte Únie by 
mali byť poskytnuté dostatočné 
prostriedky na dosahovanie hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti v 
najvzdialenejších regiónoch Únie, ako aj 
na osobitné opatrenia v týchto regiónoch 
podľa článku 349 ZFEÚ v súlade s 
cieľmi a zásadami stanovenými v 
oznámení Komisie z 24. októbra 2017 s 
názvom Silnejšie a obnovené strategické 
partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 
EÚ;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Pozmeňujúci návrh 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 34 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

34a. navrhuje po dohode o vymenovaní 
novej hlavnej európskej prokurátorky 
poskytnúť jej úradu významné finančné 
prostriedky a zamestnancov tak, aby bola 
Európska prokuratúra pri jej nástupe do 
funkcie v roku 2020 plne funkčná;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Pozmeňujúci návrh 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 40 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

40a. navrhuje značné zvýšenie 
prostriedkov pre rozpočtový riadok 
„ľudský rozvoj“, ktoré by malo 
kompenzovať nedávne rozhodnutie USA o 
znížení finančných prostriedkov na 
globálny rozvoj, najmä pre MVO 
pracujúce v oblasti reprodukčného 
zdravia;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Pozmeňujúci návrh 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
v mene skupiny GUE/NGL

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 56 – písmeno c

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

c) v prípade európskeho ombudsmana 
pridať dve pracovné miesta kategórie AD 
nad rámec rozpočtu na rok 2020 a súčasne 
vykonať mierne škrty v troch 
rozpočtových riadkoch s cieľom vyvážiť 
obnovené sumy v ďalších dvoch riadkoch;

c) v prípade európskeho ombudsmana 
pridať dve pracovné miesta kategórie AD 
nad rámec rozpočtu na rok 2020;

Or. en


