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17.10.2012 A7-0313/49 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1a. odmieta akékoľvek prípadné zníženie 
úrovne výdavkov v súvislosti 
s nasledujúcim VFR v porovnaní s VFR 
na roky 2007 – 2013 a odsudzuje pokusy 
niektorých členských štátov – vrátane 
tých, ktoré majú najväčšie výhody 
zo spoločného trhu a spoločných politík – 
o presadenie takéhoto zníženia; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/50 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1b. považuje za mimoriadne dôležité 
v tomto období hlbokej hospodárskej krízy 
a zvyšujúcich sa rozdielov v EÚ, aby sa 
presadilo významné zvýšenie rozpočtu 
Spoločenstva na podporu hospodárskej 
a sociálnej súdržnosti – aspoň 
o dvojnásobok súčasných súm –, s čím by 
mala byť spojená výrazná zmena jeho 
rozdelenia a posilnenie jeho 
prerozdeľovanej funkcie; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/51 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 1c. považuje za mimoriadne dôležité, aby 
príspevky na toto zvýšenie pochádzali 
zo zvýšenia platieb členských štátov 
s najvyšším HND a najvyšším príjmom 
na obyvateľa, čím by sa zmenili súčasné 
distribučné kľúče; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/52 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1d. považuje za mimoriadne dôležité, aby 
sa zvýšila podpora pre členské štáty, 
najmä pre tie, ktoré sa už stretávajú 
s hospodárskou recesiou, určená 
na investície do oblasti infraštruktúry, 
sociálnych zariadení, výskumu, inovácie 
a rozvoja; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/53 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  1e. zastáva názor, že treba urobiť výraznú 
zmenu SPP a SPRH s cieľom: 

 – podporovať národnú výrobu 
a investície, tvorbu pracovných miest 
(s právami) a hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu udržateľnosť a 

 – podporovať malé a stredné farmy 
a podniky (skutočne spravodlivé ceny 
pre výrobu), združenia a iné sociálne 
organizácie s prihliadnutím na osobitné 
charakteristiky každého členského štátu 
a pri zaručení potravinovej bezpečnosti 
a sebestačnosti; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/54 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

26. domnieva sa, že politika súdržnosti EÚ 
(štrukturálne fondy a Kohézny fond) je 
strategickým nástrojom pre investície, 
udržateľný rast a konkurencieschopnosť 
a hlavným pilierom európskej solidarity s 
nespochybniteľnou pridanou hodnotou 
EÚ; berie na vedomie aj výrazné účinky 
presahovania vo všetkých členských 
štátoch EÚ, pokiaľ ide o financovanie 
súdržnosti; trvá na tom, že s cieľom 
účinne znižovať makroekonomické 
nerovnováhy v rámci EÚ a prispievať k 
hospodárskej, sociálnej a územnej 
súdržnosti by mala mať možnosť opierať 
sa o stabilný, pevný a udržateľný 
finančný rámec; potvrdzuje svoje 
stanovisko, že financovanie politiky 
súdržnosti by sa vzhľadom na naliehavú 
potrebu zabezpečiť verejné investície do 
rastu a zamestnanosti malo udržať aspoň 
na úrovni z obdobia 2007 – 2013 a malo 
by sa aj naďalej vzťahovať na všetky 
regióny EÚ, pričom by sa zameriavalo na 
menej rozvinuté regióny; schvaľuje návrh 
Komisie vyčleniť na ESF 25 % celkových 
prostriedkov pridelených politike 
súdržnosti; 

26. považuje za mimoriadne dôležité, aby 
sa zvýšil objem rozpočtových prostriedkov 
pre Kohézny fond a štrukturálne fondy, 
najmä pre ESF, a pre programy ako 
Progress, pričom treba venovať osobitnú 
pozornosť zamestnaniu s právami, 
rovnosti práv a príležitostí a boju 
za odstránenie chudoby; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/55 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  26a. považuje za mimoriadne dôležité 
znížiť povinnú zložku národných 
príspevkov tak, že sa obmedzí 
na maximálne 10 % hodnoty projektu 
(verejných alebo súkromných výdavkov 
alebo investícií), najmä v prípade krajín 
čerpajúcich finančné prostriedky 
z Kohézneho fondu (s HDP na obyvateľa 
pod priemerom EÚ); 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/56 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

27. pripomína svoje stanovisko, že 

vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 

a cieľov, ktoré má spoločná 

poľnohospodárska politika plniť, by sa 

mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 

rok 2013 počas nasledujúceho 

programového obdobia aspoň zachovať; 

domnieva sa, že cieľom spoločnej 

poľnohospodárskej politiky by malo byť 

účinnejšie a efektívnejšie prideľovanie 

prostriedkov z jej rozpočtu, okrem iného 

prostredníctvom spravodlivého 

rozdeľovania priamych platieb a 

prostriedkov pridelených na rozvoj vidieka 

medzi členské štáty, regióny a 

poľnohospodárov, a to v záujme 

obmedzenia existujúcich rozdielov; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu 

druhého piliera spoločnej SPP, ktorý 

významne prispieva k investíciám a 

vytváraniu pracovných miest vo 

vidieckych oblastiach, k zvyšovaniu 

efektivity a konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskeho odvetvia, najmä so 

zreteľom na nové výzvy uvedené 

v stratégii Európa 2020, a k riadeniu 

životného prostredia, ako aj k ochrane 

biodiverzity; 

27. pripomína svoje stanovisko, že 

vzhľadom na širokú škálu úloh, výziev 

a cieľov, ktoré má spoločná 

poľnohospodárska politika plniť, by sa 

mali sumy vyčlenené na ňu v rozpočte na 

rok 2013 počas nasledujúceho 

programového obdobia aspoň zachovať; 

domnieva sa, že cieľom spoločnej 

poľnohospodárskej politiky by malo byť 

účinnejšie a efektívnejšie prideľovanie 

prostriedkov z jej rozpočtu, okrem iného 

prostredníctvom spravodlivého 

rozdeľovania priamych platieb a 

prostriedkov pridelených na rozvoj vidieka 

medzi členské štáty, regióny a 

poľnohospodárov, a to v záujme 

odstránenia existujúcich rozdielov 

do skončenia VFR (2020); v tejto 

súvislosti zdôrazňuje významnú úlohu 

druhého piliera spoločnej SPP, ktorý 

významne prispieva k investíciám a 

vytváraniu pracovných miest vo 

vidieckych oblastiach, k zvyšovaniu 

efektivity a konkurencieschopnosti 

poľnohospodárskeho odvetvia, najmä so 

zreteľom na nové výzvy uvedené 

v stratégii Európa 2020, a k riadeniu 

životného prostredia, ako aj k ochrane 

biodiverzity; 
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Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/57 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

 27a. zastáva názor, že treba urobiť 
výraznú zmenu SPP a SPRH s cieľom: 

 – podporovať národnú výrobu 
a investície, tvorbu pracovných miest 
(s právami) a hospodársku, sociálnu 
a environmentálnu udržateľnosť a 

 – podporovať malé a stredné farmy 
a podniky (skutočne spravodlivé ceny 
pre výrobu), združenia a iné sociálne 
organizácie s prihliadnutím na osobitné 
charakteristiky každého členského štátu 
a pri zaručení potravinovej bezpečnosti 
a sebestačnosti; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/58 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  33a. považuje za mimoriadne dôležité, aby 
sa podstatným spôsobom obmedzili 
vojenské výdavky a výdavky na vonkajšie 
zastúpenie, represívne opatrenia 
voči prisťahovalcom (vrátane agentúry 
Frontex) a propagandu; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/59 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh uznesenia 

Odsek 68a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  68a. domnieva sa, že akýkoľvek „vlastný 
zdroj“ môže predstavovať vnútroštátny 
zdroj členského štátu, a teda znamená 
priamy alebo nepriamy presun 
z národných rozpočtov do rozpočtu EÚ; 
v záujme zaručenia prerozdeľovanej 
funkcie rozpočtu (čo je naopak zásadné 
pri zabezpečení uplatňovania zásady 
súdržnosti) považuje za dôležité, aby sa 
rozpočet EÚ mohol zostaviť z pomerných 
príspevkov členských štátov 
s prihliadnutím na ich príslušný HND 
s cieľom zaručiť tak, aby členské štáty 
s najvyšším HND úmerne viac prispievali 
do rozpočtu; 

Or. en 

 

 


