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16.10.2013 A7-0328/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Kyriacos Triantaphyllides, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. poznamenáva, že politiky úspor 
neprispievajú k udržateľnému rastu, ale 
naopak zintenzívňujú sociálne nerovnosti 
a zvyšujú rozdiel medzi bohatými a 
chudobnými; je naliehavo potrebné 
rozhodne ukončiť tieto politiky a 
dramaticky preorientovať priority na 
záujmy ľudí; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. považuje za mimoriadne dôležité 
presadzovať výrazné zvýšenie rozpočtu 
Spoločenstva na podporu hospodárskeho 
rozvoja a sociálnej súdržnosti – aspoň na 
dvojnásobok súčasného objemu – s čím by 
mala byť spojená výrazná zmena jeho 
rozdelenia; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci 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 
kľúče pre príspevky; 

Or. en 



 

AM\1006981SK.doc  PE519.339v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
16.10.2013 A7-0328/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. považuje za naliehavo potrebné 
presadzovať posilnenie a modernizáciu 
výrobných systémov členských štátov, 
najmä tých, ktoré sa stretávajú s 
najväčšími hospodárskymi ťažkosťami v 
súvislosti s memorandom o porozumení, 
pričom treba podporovať najmä 
mikropodniky a malé a stredné podniky, 
družstevný sektor a programy miestnych 
orgánov; zdôrazňuje, že je potrebné , aby 
tieto programy bojovali proti 
nezamestnanosti a vytvárali pracovné 
miesta s právami, zabezpečovali 
zachovanie existujúcich pracovných 
miest, podporovali vzdelávanie a odbornú 
prípravu, posilňovanie verejných služieb a 
infraštruktúry, ktoré sú nevyhnutné pre 
celkový a vyvážený rozvoj krajín, i boj 
proti regionálnym asymetriám, ako aj 
zvyšovanie investícií do 
environmentálneho odvetvia vrátane 
oblastí spojených s trvalo udržateľným 
rozvojom, ktoré sú prospešné pre životné 
prostredie a podporujú udržateľné 
využívanie prírodných zdrojov; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 c (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2c. považuje za naliehavo potrebné 
položiť základy pre komplexný program 
EÚ na podporu hospodárstva krajín s 
väčšími hospodárskymi ťažkosťami, a to 
najmä krajín, ktoré podpísali 
memorandum o porozumení, pričom by 
malo ísť o program, ktorý pomôže 
vytvárať a koordinovať akcie a nástroje a 
bude zabezpečovať tok a/alebo vytvárať 
fondy na riešenie ich špecifických 
problémov; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Miloslav Ransdorf, Helmut Scholz, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. pripomína svoje odhodlanie zaistiť 
dostatočnú a realistickú úroveň viazaných 
a platobných rozpočtových prostriedkov, 
aby sa programy v rámci viacročného 
finančného rámca (VFR) na roky 2014 – 
2020 mohli začať s dostatočnou výškou 
fondov a aby sa predišlo oneskoreniam 
v ich vykonávaní a zároveň aby sa 
zabezpečilo úspešné ukončenie programov, 
ktoré sa začali počas VFR na roky 2007 – 
2013; 

3. pripomína svoje odhodlanie zaistiť 
primeranú úroveň viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov, aby sa 
programy v rámci viacročného finančného 
rámca (VFR) na roky 2014 – 2020 mohli 
začať s dostatočnou výškou fondov a aby 
sa predišlo oneskoreniam v ich vykonávaní 
a zároveň aby sa zabezpečilo úspešné 
ukončenie programov, ktoré sa začali 
počas VFR na roky 2007 – 2013; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A7-0328/2013 

Monika Hohlmeier, Anne E. Jensen 

Návrh všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2014 – všetky oddiely 
13176/2013 – C7-0260/2013 – 2013/2145(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje preto poľutovanie 
nad rozhodnutím Rady uplatniť aj tento 
rok obvyklý prístup horizontálnych škrtov 
v návrhu rozpočtu (NR), ktoré sú zamerané 
na umelé zníženie úrovne zdrojov Únie na 
rok 2014 celkovo o 240 miliónov EUR (–
 0,2 %) vo viazaných rozpočtových 
prostriedkoch (VRP) a o 1 061 miliónov 
EUR (– 0,8 %) v platobných rozpočtových 
prostriedkoch (PRP) v porovnaní s 
návrhom rozpočtu, čo vedie k značnému 
zníženiu oproti rozpočtu na rok 2013 
(vrátane pozmeňujúcich rozpočtov č. 1 až 
5) tak v záväzkoch (– 6 %), ako aj v 
platbách (– 6,6 %); 

4. odsudzuje preto rozhodnutie Rady trvať 
aj tento rok na obvyklom prístupe 
horizontálnych škrtov v návrhu rozpočtu 
(NR), ktoré sú zamerané na umelé zníženie 
úrovne zdrojov Únie na rok 2014 celkovo 
o 240 miliónov EUR (– 0,2 %) vo 
viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(VRP) a o 1 061 miliónov EUR (– 0,8 %) v 
platobných rozpočtových prostriedkoch 
(PRP) v porovnaní s návrhom rozpočtu, čo 
vedie k značnému zníženiu oproti rozpočtu 
na rok 2013 (vrátane pozmeňujúcich 
rozpočtov č. 1 až 5) tak v záväzkoch (–
 6 %), ako aj v platbách (– 6,6 %); 

Or. en 

 
 


