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28.5.2018 B8-0239/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. odmieta akýkoľvek nominálne 

alebo pomerné zníženie objemu 

rozpočtových prostriedky EÚ v ďalšom 

VFR; domnieva sa, že výrazné navýšenie 

rozpočtu EÚ je nevyhnutné, aby sa 

posilnila jeho prerozdeľovacia úloha, a 

tým sa prispelo k vykonávaniu zásady 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti; 

domnieva sa, že toto posilnenie by sa malo 

dosiahnuť zvýšením príspevkov členských 

štátov v závislosti od ich hrubého 

národného dôchodku (HND) tým, že sa –

prostredníctvom prerozdelenia – utuží 

kľúčová zásada, že členské štáty s 

najvyšším HND by mali prispievať 

úmerne viac, a tak podporovať skutočnú 

hospodársku a sociálnu súdržnosť, a nie 

prehlbovať rozdiely v Európskej únii; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. domnieva sa, že v období po roku 

2020 by mala mať politika súdržnosti v 

celkovom rozpočte EÚ značne väčšiu 

váhu, keďže Kohézny fond a štrukturálne 

fondy by mali zohrávať účinnú úlohu v 

boji proti nesúmernostiam medzi 

členskými štátmi a v rámci nich; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. domnieva sa, že navýšenie 

rozpočtu Spoločenstva by malo mať za 

následok väčšie verejné investície a vyššiu 

podporu výrobným odvetviam, zníženie 

početnej štrukturálnych závislosti krajín, 

tvorbu pracovných miest, ochranu práv 

zamestnancov a kvalitné verejné služby a 

plné využívanie potenciálu jednotlivých 

krajín; zdôrazňuje, že by sa pri 

uplatňovaní fondov Spoločenstva mala 

zamietnuť akákoľvek podmienenosť; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. nazdáva sa, že pravidlo 

jednomyseľnosti by sa malo zachovať ako 

záruka pozitívneho rozpočtu EÚ pre 

všetky, a nie len pre niektoré členské 

štáty; podporuje rozšírenie autonómnych 

a flexibilných riadiacich kapacít nového 

VFR pre každý členský štát a odmieta 

väčšiu centralizáciu a nadbytočnú 

byrokraciu, pokiaľ ide o spoločné 

pravidlá jeho uplatňovania; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. rozhodne odmieta podriadenie 

politiky súdržnosti štrukturálnym 

reformám uloženým v rámci správy 

hospodárskych záležitostí EÚ, keďže 

politika súdržnosti by sa nemala používať 

ako nástroj finančného sankcionovania v 

prípade členských štátov alebo regiónov, 

ktoré odmietajú politiky deregulácie 

a privatizácie; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 6a. dôrazne odmieta akýkoľvek druh 

makroekonomickej podmienenosti pri 

používaní prostriedkov EÚ; upozorňuje 

na riziká spojené s vytvorením foriem 

politickej podmienenosti a zároveň ich 

odmieta; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. presadzuje vytvorenie programu 

zameraného na špecifické potreby a 

problémy najvzdialenejších regiónov, 

obnovu programu POSEI pre rybolov a 

vytváranie nového programu POSEI pre 

dopravné spojenia; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. požaduje zvýšenie financovania 

pre programy na podporu zamestnanosti s 

právami a pre sociálne začlenenie 

mladých ľudí, pričom sa zaručí, že tieto 

finančné prostriedky EÚ nebudú 

prispievať k vytváraniu neplatených stáží, 

práce s neistými podmienkami, ani k 

nahrádzaniu stálych pracovných miest 

dočasnými pracovnými úväzkami alebo 

neplatenými stážami; 

Or. en 

 

 


