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17.10.2012 A7-0313/60 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  60 

Jürgen Klute 

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 

Citácia 8a (nová) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

  – so zreteľom na rozhodnutie Európskej 
rady z 28. júna 2012 o vytvorení Paktu pre 
rast a zamestnanosť, 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/61 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  61 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

1. je si plne vedomý toho, že rokovania o 
VFR 2014 – 2020 sa konajú vo veľmi 
zložitej sociálnej, ekonomickej a finančnej 
situácii, v ktorej členské štáty vyvíjajú 
značné úsilie o dosiahnutie fiškálnych 
úprav ich vlastných vnútroštátnych 
rozpočtov so zreteľom na udržateľnosť 
verejných financií a stabilitu bankového 
sektora a jednotnej meny; trvá na tom, že 
Únia sa nemôže prejavovať tak, že pridáva 
mimoriadne fiškálne zaťaženie na 
daňovníkov; je však presvedčený, že 
rozpočet EÚ je súčasťou riešenia, ktoré 
umožňuje Európe prekonať súčasnú krízu 
tým, že podporuje investície do rastu a 
zamestnanosti a pomáha členským štátom 
kolektívne, spoločným úsilím a na 
udržateľnom základe riešiť súčasné 
štrukturálne problémy, najmä stratu 
konkurencieschopnosti, zvyšujúcu sa 
nezamestnanosť a chudobu; 

1. je si plne vedomý toho, že rokovania o 
VFR 2014 – 2020 sa konajú vo veľmi 
zložitej sociálnej, ekonomickej a finančnej 
situácii, v ktorej členské štáty čeliace 
závažným obmedzeniam vyvíjajú značné 
úsilie o dosiahnutie fiškálnych úprav ich 
vlastných vnútroštátnych rozpočtov so 
zreteľom na udržateľnosť verejných 
financií a stabilitu bankového sektora a 
jednotnej meny; vyjadruje hlboké 
poľutovanie nad nedostatkom úsilia o 
vypracovanie jednotnej stratégie na 
oživenie udržateľného rastu a tvorbu 
dôstojných pracovných miest; trvá na tom, 
že Únia sa nemôže prejavovať tak, že 
pridáva mimoriadne fiškálne zaťaženie na 
daňovníkov; je však presvedčený, že 
rozpočet EÚ je súčasťou riešenia, ktoré 
umožňuje Európe prekonať súčasnú krízu 
tým, že podporuje investície, ktoré 
prispievajú k hospodárskemu rozvoju, 
sociálnemu začleneniu a územnej 
súdržnosti, a pomáha členským štátom 
kolektívne, spoločným úsilím a na 
udržateľnom základe riešiť súčasné 
štrukturálne problémy, najmä prudké 
zvýšenie nezamestnanosti a chudoby; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/62 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  62 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 2 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

2. domnieva sa však, že vyrovnané 
štrukturálne reformy na úrovni členských 
štátov aj EÚ predstavujú základný 
predpoklad pre riadne a efektívne 
čerpanie financovania EÚ, a zároveň 
pripomína dôležitosť zdravých verejných 
financií; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/63 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 5 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

5. domnieva sa, že Úniu v mimoriadnej 
miere postihli krízy, ktoré počas štyroch 
posledných rokov nasledovali jedna za 
druhou, pretože finančné subjekty, 
medzinárodní partneri a verejná mienka 
spochybňovali úroveň solidarity v EÚ; 
domnieva sa, že rozpočet EÚ by mal byť 
základom takejto solidarity; vyjadruje 
preto presvedčenie, že rozhodnutie o 
nasledujúcom VFR bude mať buď 
pozitívny vplyv na úsilie vlád členských 
štátov o prekonanie krízy, alebo bude viesť 
k ďalšej recesii v EÚ; 

5. domnieva sa, že Úniu v mimoriadnej 
miere postihli krízy, ktoré počas štyroch 
posledných rokov nasledovali jedna za 
druhou, pretože finančné subjekty, 
medzinárodní partneri a zástupcovia 
európskych vlád spochybňovali úroveň 
solidarity v EÚ; domnieva sa, že rozpočet 
EÚ by mal byť základom takejto solidarity; 
vyjadruje preto presvedčenie, že 
rozhodnutie o nasledujúcom VFR bude 
mať buď pozitívny vplyv na úsilie vlád 
členských štátov o prekonanie krízy, alebo 
bude viesť k ďalšej recesii v EÚ; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/64 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  64 

Alda Sousa, Marisa Matias 

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 6 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

6. pripomína, že všetky makroekonomické 
opatrenia na stabilizáciu finančného 
sektora prijaté od roku 2008 dosiaľ 
neviedli k skončeniu hospodárskej a 
finančnej krízy; domnieva sa preto, že s 
cieľom vrátiť sa k rastu a vytvárať 
pracovné miesta v Európe by členské štáty 
mali pokračovať v úsilí o uvoľnenie 
svojho potenciálu na udržateľný rast a že 
treba prijať dobre cielený, silný a 
dostatočný rozpočet EÚ, ktorý by pomohol 
lepšie koordinovať a posilniť úsilie 
členských štátov; 

6. pripomína, že všetky makroekonomické 
opatrenia na stabilizáciu finančného 
sektora prijaté od roku 2008 sa ukázali ako 
absolútne neschopné na to, aby viedli k 
skončeniu sociálnej, hospodárskej a 
finančnej krízy; namiesto toho sa 
domnieva, že tieto opatrenia v skutočnosti 
prispeli k zhoršeniu a rozšíreniu krízy a 
viedli k dramatickému zhoršeniu 
sociálneho začlenenia a územnej 
súdržnosti v rámci Únie; domnieva sa 
preto, že s cieľom vrátiť sa k rastu 
a vytvárať dôstojné pracovné miesta v 
Európe by členské štáty mali zintenzívniť 
úsilie o uvoľnenie svojho potenciálu na 
udržateľný rast a že treba prijať dobre 
cielený, silný a dostatočný rozpočet EÚ, 
ktorý by pomohol lepšie koordinovať a 
posilniť úsilie členských štátov; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/65 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  65 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 12 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

12. domnieva sa, že znepokojivá situácia, 
ktorej čelia mladí ľudia v celej EÚ, vrátane 
bezprecedentne vysokej úrovne 
nezamestnanosti, zvyšujúcej sa chudoby a 
výziev spojených so vzdelávaním, si 
vyžaduje osobitné úsilie prostredníctvom 
opatrení na uplatňovanie tohto hľadiska 
zamerané na to, aby nové generácie boli aj 
naďalej presvedčené o hodnotách EÚ 
týkajúcich sa mieru, demokracie a 
ľudských práv, hospodárskej prosperity a 
sociálnej spravodlivosti, a to aj 
prostredníctvom poskytovania primeraných 
programov rozpočtovej podpory; 

12. domnieva sa, že znepokojivá situácia, 
ktorej čelia mladí ľudia v celej EÚ, vrátane 
bezprecedentne vysokej úrovne 
nezamestnanosti, zvyšujúcej sa chudoby 
a obrovských obmedzení v prístupe k 
vzdelávaniu, si vyžaduje osobitné úsilie 
prostredníctvom opatrení na uplatňovanie 
tohto hľadiska a zaručením primeranej 
miery financií pre programy mládeže, 
ktoré je zamerané na to, aby nové 
generácie boli aj naďalej presvedčené o 
hodnotách EÚ týkajúcich sa mieru, 
demokracie a ľudských práv, hospodárskej 
prosperity a sociálnej spravodlivosti, a to aj 
prostredníctvom poskytovania primeraných 
programov rozpočtovej podpory; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/66 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  66 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 16 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

16. zdôrazňuje, že od roku 1988 sa 
vnútroštátne rozpočty zvyšovali v priemere 
rýchlejšie ako rozpočet EÚ; konštatuje, že 
aj od začiatku krízy v roku 2008 sa celkové 
vládne výdavky v členských štátoch 
zvyšovali nominálnou ročnou mierou vo 
výške 2 %; konštatuje, že toto znižovanie 
rozpočtu EÚ v porovnaní s rozpočtami 
členských štátov je v zjavnom rozpore s 
rozširovaním kompetencií a úloh, ktorými 
je Únia poverená na základe zmluvy, a so 
zásadnými politickými rozhodnutiami 
samotnej Európskej rady, najmä rozvojom 
posilneného európskeho hospodárskeho 
riadenia; 

16. zdôrazňuje, že od roku 1988 sa 
vnútroštátne rozpočty zvyšovali v priemere 
rýchlejšie ako rozpočet EÚ; konštatuje, že 
aj od začiatku krízy v roku 2008 sa celkové 
vládne výdavky v členských štátoch 
zvyšovali nominálnou ročnou mierou vo 
výške 2 %; konštatuje, že toto znižovanie 
rozpočtu EÚ v porovnaní s rozpočtami 
členských štátov je v zjavnom rozpore s 
rozširovaním kompetencií a úloh, ktorými 
je Únia poverená na základe zmluvy, a so 
zásadnými politickými rozhodnutiami 
samotnej Európskej rady, najmä rozvojom 
Paktu pre rast a zamestnanosť v rámci 
Únie založenej na sociálnom začlenení 
a územnej súdržnosti; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/67 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 20 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

20. varuje Radu pred akýmkoľvek 
pokusom ďalej znížiť úroveň výdavkov 
EÚ, ako to navrhla Komisia; dôrazne 
odmieta akékoľvek žiadosti o vykonávanie 
lineárnych plošných škrtov, ktoré by 
ohrozili vykonávanie a účinnosť všetkých 
politík EÚ bez ohľadu na ich európsku 
pridanú hodnotu, politickú váhu alebo 
výkonnosť; namiesto toho vyzýva Radu, 
aby v prípade, že navrhne škrty, jasne a 
verejne vyhlásila, ktoré jej politické 
priority alebo projekty by sa mali úplne 
zrušiť; 

20. varuje Radu pred akýmkoľvek 
pokusom ďalej znížiť úroveň výdavkov 
EÚ, ako to navrhla Komisia, pretože je 
rozhodnutý neudeliť súhlas so žiadnym 
návrhom, v ktorom sú stropy VFR do 
roku 2020 stanovené pod úrovňou roku 
2013; dôrazne odmieta akékoľvek žiadosti 
o vykonávanie lineárnych plošných škrtov, 
ktoré by ohrozili vykonávanie a účinnosť 
všetkých politík EÚ bez ohľadu na ich 
európsku pridanú hodnotu, politickú váhu 
alebo výkonnosť; namiesto toho vyzýva 
Radu, aby v prípade, že navrhne škrty, 
jasne a verejne vyhlásila, ktoré jej politické 
priority alebo projekty by sa mali úplne 
zrušiť; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/68 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 EÚ 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. domnieva sa, že politika súdržnosti EÚ 
(štrukturálne fondy a Kohézny fond) je 
strategickým nástrojom pre inteligentné 
investície a udržateľný rast, ako aj pre 
povzbudenie tvorby dôstojných 
pracovných miest 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, sociálneho začlenenia 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 upevniť 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; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/69 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 29 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

29. uznáva dôležité výzvy, pred ktorými 
stoja mladí ľudia v EÚ počas hospodárskej 
krízy; domnieva sa, že účasť, 
zamestnanosť, vzdelanie, neformálne 
vzdelávanie, odborná príprava, mobilita a 
sociálne začlenenie mladých Európanov sú 
otázky strategického významu pre vývoj 
EÚ a európskej spoločnosti; trvá na 
uplatňovaní a uprednostňovaní týchto 
otázok vo všetkých relevantných politikách 
a programoch financovaných z rozpočtu 
EÚ, ako aj na potrebnom zvýšení 
financovania konkrétnych nástrojov 
špecificky sa týkajúcich mládeže, ktoré 
navrhla Komisia, ako je napríklad systém 
záruk pre mládež, ktorý má všetkým 
mladým ľuďom v Európe, ktorí si nevedia 
nájsť zamestnanie, zaručiť možnosť 
ďalšieho vzdelania alebo odbornej 
prípravy; 

29. zdôrazňuje nesmierne ťažkosti 
a v niektorých prípadoch dokonca závažné 
obmedzenia, pred ktorými stoja mladí 
ľudia v EÚ počas hospodárskej krízy; 
domnieva sa, že účasť, zamestnanosť, 
vzdelanie, neformálne vzdelávanie, 
odborná príprava, mobilita a sociálne 
začlenenie mladých Európanov sú otázky 
strategického významu pre vývoj EÚ a 
európskej spoločnosti; trvá na uplatňovaní 
a uprednostňovaní týchto otázok vo 
všetkých relevantných politikách a 
programoch financovaných z rozpočtu EÚ, 
ako aj na potrebnom zvýšení financovania 
konkrétnych nástrojov špecificky sa 
týkajúcich mládeže, ktoré navrhla Komisia, 
ako je napríklad systém záruk pre mládež, 
ktorý má všetkým mladým ľuďom v 
Európe, ktorí si nevedia nájsť zamestnanie, 
zaručiť možnosť ďalšieho vzdelania alebo 
odbornej prípravy; 

Or. en 
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17.10.2012 A7-0313/70 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  70 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 70 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

70. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
financovanie rozpočtu Únie by sa malo 
vrátiť k skutočnému systému vlastných 
zdrojov, ako ustanovuje Rímska zmluva a 
všetky nasledovné zmluvy o EÚ; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že 
súčasný systém, v ktorom prevažná väčšina 
finančných prostriedkov pochádza 
z vnútroštátnych príspevkov, je 
netransparentný a nespravodlivý a 
nepodlieha parlamentnej kontrole na 
európskej ani vnútroštátnej úrovni; 
zdôrazňuje, že takýto systém je v rozpore s 
literou a duchom zmluvy; 

70. vyjadruje pevné presvedčenie, že 
financovanie rozpočtu Únie by sa malo 
vrátiť k skutočnému systému vlastných 
zdrojov, ako ustanovuje Rímska zmluva a 
všetky nasledovné zmluvy o EÚ; vyjadruje 
hlboké poľutovanie nad skutočnosťou, že 
súčasný systém, v ktorom prevažná väčšina 
finančných prostriedkov pochádza 
z vnútroštátnych príspevkov, je 
netransparentný a nespravodlivý, 
nepripúšťa akýkoľvek príspevok 
finančného sektora, ktorý spôsobil vznik 
súčasnej sociálnej, hospodárskej 
a finančnej krízy, a nepodlieha 
parlamentnej kontrole na európskej ani 
vnútroštátnej úrovni; zdôrazňuje, že takýto 
systém je v rozpore s literou a duchom 
zmluvy; 

Or. en 



 

AM\916214SK.doc  PE493.633v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
17.10.2012 A7-0313/71 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh  71 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 72 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 

72. opätovne potvrdzuje svoju základnú 
pozíciu, ako sa uvádza v uznesení 
z 13. júna 2012, že nie je pripravený 
odsúhlasiť nariadenie o budúcom VFR bez 
politickej dohody o reforme systému 
vlastných zdrojov v súlade s návrhmi 
Komisie z 29. júna 2011 vrátane jej 
legislatívnych návrhov na skutočné nové 
vlastné zdroje; domnieva sa, že takáto 
reforma by sa mala zamerať na zníženie 
podielu príspevkov členských štátov 
založených na HND do rozpočtu EÚ na 
maximálne 40 % do roku 2020, a tým 
prispieť ku konsolidačnému úsiliu 
členských štátov; 

72. opätovne potvrdzuje svoju základnú 
pozíciu, ako sa uvádza v uznesení 
z 13. júna 2012, že nie je pripravený 
odsúhlasiť nariadenie o budúcom VFR bez 
politickej dohody o reforme systému 
vlastných zdrojov v súlade s návrhmi 
Komisie z 29. júna 2011 vrátane jej 
legislatívnych návrhov na skutočné nové 
vlastné zdroje, konkrétne návrhov na 
zavedenie dane z finančných transakcií 
(FTT); domnieva sa, že takáto reforma by 
sa mala zamerať na zníženie podielu 
príspevkov členských štátov založených na 
HND do rozpočtu EÚ na maximálne 40 % 
do roku 2020, a tým prispieť ku 
konsolidačnému úsiliu členských štátov; 
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