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16.10.2013 A7-0328/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. zdôrazňuje skutočnosť, že pozícia Rady 

nezohľadňuje dramatický nedostatok 

platieb, konkrétne v oblasti politiky 

súdržnosti, a poukazuje na to, že niektoré 

odhady (zo septembra 2013), ktoré poskytli 

samotné členské štáty, pokiaľ ide o žiadosti 

o platbu, ktoré sa majú predložiť do konca 

roku 2013 a ktoré preverila a upravila 

Komisia, poukazujú na očakávaný prenos 

vo výške približne 20 miliárd EUR na 

konci roka 2013, a to aj po schválení 

druhej tranže v návrhu opravného rozpočtu 

č. 2/2013 (návrhu opravného rozpočtu 

č. 8/2013) v plnom znení; pripomína, že 

oprávnené žiadosti o platbu prenesené 

z roku 2013 sa budú musieť odpočítať z 

výšky platobných rozpočtových 

prostriedkov určených na rok 2014, ktoré 

teda budú následne znížené; zdôrazňuje, že 

sa tým vytvorí silný tlak na rozpočet na rok 

2014, a to nielen v súvislosti s 

bezprecedentným počtom neuhradených 

žiadostí, ale v širšom zmysle aj s 

nesplatenými záväzkami, 

19. zdôrazňuje skutočnosť, že pozícia Rady 

úplne ignoruje dramatický nedostatok 

platieb, konkrétne v oblasti politiky 

súdržnosti, a poukazuje na to, že najnovšie 

odhady (zo septembra 2013), ktoré poskytli 

samotné členské štáty, pokiaľ ide o žiadosti 

o platbu, ktoré sa majú predložiť do konca 

roku 2013 a ktoré preverila a upravila 

Komisia, poukazujú na očakávaný prenos 

vo výške približne 20 miliárd EUR na 

konci roka 2013, a to aj po schválení 

druhej tranže v návrhu opravného rozpočtu 

č. 2/2013 (návrhu opravného rozpočtu 

č. 8/2013) v plnom znení; pripomína, že 

oprávnené žiadosti o platbu prenesené 

z roku 2013 sa budú musieť odpočítať z 

výšky platobných rozpočtových 

prostriedkov určených na rok 2014, ktoré 

teda budú následne znížené, pričom už boli 
výrazne znížené dohodou o VFR na roky 
2014 – 2020; podčiarkuje, že sa tým 

vytvorí neúnosný tlak na rozpočet na rok 

2014, a to nielen v súvislosti s 

bezprecedentným počtom neuhradených 

žiadostí, ale v širšom zmysle aj s 

nesplatenými záväzkami, 
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16.10.2013 A7-0328/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. je prekvapený, že niektoré škrty 

v platbách navrhované Radou sa týkajú 

programov Horizont 2020, COSME a ESF, 

čo je v jasnom protiklade s duchom a 

znením nedávnej politickej dohody 

v rámci VFR na roky 2014 – 2020 o 

vyčlenení určitých rozpočtových 

prostriedkov na úvod programového 

obdobia, t.j. na roky 2014 a 2015, a so 

záväzkom inštitúcií na najvyššej úrovni 

bojovať proti nezamestnanosti mladých; 

navyše pripomína, že časť škrtov Rady sa 

týka riadkov, ktoré boli posilnené v rámci 

dohody o prvej tranži návrhu opravného 

rozpočtu č. 2/2013; 

20. opakuje svoje rozhorčenie nad 
skutočnosťou, že niektoré škrty v platbách 

navrhované Radou sa týkajú programov 

Horizont 2020, COSME a ESF, čo je v 

jasnom protiklade s predchádzajúcimi 
pozíciami samotnej Rady, duchom a 

znením nedávnej politickej dohody 

v rámci VFR na roky 2014 – 2020 o 

vyčlenení určitých rozpočtových 

prostriedkov na úvod programového 

obdobia, t.j. na roky 2014 a 2015, a s 
údajným záväzkom inštitúcií na najvyššej 

úrovni bojovať proti nezamestnanosti 

mladých; opakuje svoj názor, že týmto 
programom by sa malo prideliť viac 
zdrojov, a zdôrazňuje, že vyčlenenie 
prostriedkov na úvod programového 
obdobia nevyrieši problém v dlhodobom 
horizonte, pretože nezamestnanosťou 
mladých sa bude treba zaoberať a bude ju 
treba riešiť aj po roku 2016;  navyše 

pripomína očividný nedostatok logiky v 
pozícii Rady: časť škrtov Rady sa týka 

riadkov, ktoré boli posilnené v rámci 

dohody o prvej tranži návrhu opravného 

rozpočtu č. 2/2013; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

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 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. dôrazne preto odmieta prístup Rady, 

pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu 

týkajúcu sa platieb s cieľom zaistiť, aby 

pokles stropov medzi rokmi 2013 na 2014 

nepôsobil nepriaznivo na riadne 

vykonávanie a dokončenie programov 

v rámci VFR na roky 2007 – 2013, so 

zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 

52 % platobných rozpočtových 

prostriedkov určených na nesplnené 

záväzky, a neovplyvnil nepriaznivo ani 
začiatok nových programov; 

21. dôrazne preto odmieta prístup Rady, 

pokiaľ ide o platby, a mení svoju pozíciu 

týkajúcu sa platieb; objem navrhnutých 
rozpočtových prostriedkov zjavne 
nezabezpečuje primeranú mieru 
financovania, pokles stropov medzi rokmi 

2013 a 2014 bude mať nielen nepriaznivý 
vplyv, pretože celkom isto naruší riadne 

vykonávanie a dokončenie programov 

v rámci VFR na roky 2007 – 2013, a to so 

zreteľom na to, že v návrhu Komisie je 

52 % platobných rozpočtových 

prostriedkov už určených výhradne na 

nesplnené záväzky, ale nepriaznivo 
ovplyvní aj začiatok nových programov; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Willy Meyer, Helmut Scholz, Marisa Matias, 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 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. rozhodol sa obnoviť návrh rozpočtu na 

strane platieb pre väčšinu rozpočtových 

riadkov, v ktorých Rada vykonala škrty; 

poznamenáva, že napriek určitému 

zvýšeniu platobných rozpočtových 

prostriedkov pri obmedzenom množstve 

rozpočtových položiek a niekoľkým 

zníženiam iných rozpočtových položiek, 

platobný strop neumožňuje primerané 

financovanie priorít, ktoré si Parlament 

zvolil; následne, po preskúmaní všetkých 

možností prerozdelenia platobných 

rozpočtových prostriedkov navrhuje 

mobilizovať nástroj flexibility na platby vo 

výške 211 miliónov EUR na financovanie 

humanitárnej pomoci;  

22. trvá na svojom stanovisku, že 
obnovenie návrhu rozpočtu na strane 

platieb pre väčšinu rozpočtových riadkov, 

v ktorých Rada vykonala škrty, nebude 
postačovať; pripomína, že napriek 

určitému zvýšeniu platobných 

rozpočtových prostriedkov pri 

obmedzenom množstve rozpočtových 

položiek a niekoľkým zníženiam iných 

rozpočtových položiek, platobný strop 

neumožňuje primerané financovanie 

priorít, ktoré si Parlament zvolil, s 
osobitným dôrazom na programy a 
projekty zamerané na podporu rastu, 
dôstojného zamestnania a inteligentného, 
udržateľného a ekologického rozvoja a na 
odstránenie chudoby; následne, po 

preskúmaní všetkých možností 

prerozdelenia platobných rozpočtových 

prostriedkov navrhuje mobilizovať nástroj 

flexibility na platby vo výške 

400 miliónov EUR na financovanie 

humanitárnej pomoci, integrácie a politík 
súdržnosti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Mikael Gustafsson, João Ferreira, Inês Cristina Zuber 

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 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. trvá na tom, že rozpočet na 
komunikáciu sa musí využiť len na 
poskytovanie faktických informácií 
občanom o politikách Únie, a zdôrazňuje, 
že to isté platí aj pre aktivity v sociálnych 
médiách; trvá na tom, že všetky opatrenia 
financované podľa tejto rozpočtovej 
položky musia byť plne transparentné;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Paul Murphy, 

Mikael Gustafsson 

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 29 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 29a. žiada ukončenie projektu ITER; v 
uplynulých desaťročiach sa na ITER 
vynaložili miliardy eur bez akýchkoľvek 
výsledkov; domnieva sa, že ITER odoberá 
finančné prostriedky produktívnym 
projektom v oblasti výskumu čistej 
energie, ako je veterná a slnečná energia; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Martina Anderson, Søren Bo Søndergaard, Kartika Tamara Liotard, Mikael 

Gustafsson, Paul Murphy, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa, Marisa Matias, 

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 31 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 31a. domnieva sa, že žiadna spoločnosť, 
ktorá vykonáva výskum pre izraelskú 
armádu, by nemala dostať finančné 
prostriedky, kým Izrael nedodržiava 
medzinárodné normy v oblasti ľudských 
práv; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 41a. považuje za nevyhnutné podstatne 
zvýšiť prostriedky Fondu európskej 
pomoci pre najodkázanejšie osoby s 
cieľom odstrániť chudobu v Európskej 
únii prostredníctvom poskytovania pomoci 
pre ľudí v núdzi; zastáva názor, že je 
naliehavo potrebné zvýšiť podporu pre 
členské štáty, aby prijali opatrenia na 
zabezpečenie neustálej, kvalitnej a zdravej 
stravy pre ľudí v núdzi vrátane detí a 
mladých ľudí v školskom veku, odstránili 
bezdomovstvo a situácie, keď deti nemajú 
oblečenie, bývanie a školské potreby a 
prístup k zdravotnej starostlivosti, a 
zabezpečili, aby žiadnej rodine nechýbala 
elektrina, voda ani iné základné produkty; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 36 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 36a. domnieva sa, že je mimoriadne 
dôležité zvýšiť rozpočtové prostriedky pre 
Kohézny fond a štrukturálne fondy, 
najmä ESF a programy, ako je program 
Progress, pričom treba venovať osobitnú 
pozornosť pracovným miestam spojeným 
s právami, rovnakým právam a 
príležitostiam a boju za odstránenie 
chudoby; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, 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 46 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 46a. zastáva názor, že treba zásadne 
zmeniť spoločnú poľnohospodársku 
politiku a spoločnú rybársku politiku, a to 
s cieľom: 

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

 – a podporovať malé a stredné farmy a 
podniky – skutočne spravodlivé ceny pre 
výrobu –, družstvá a iné spoločenské 
organizácie pri zohľadnení osobitných 
charakteristík každého členského štátu a 
zaistení potravinovej bezpečnosti a 
suverenity; 

 – obhajuje názor, že je potrebné, aby 
rozpočet EÚ prispel k zlepšeniu prístupu 
mikropodnikov a malých a stredných 
podnikov k úverom tým, že im banky, 
pokiaľ možno vo verejnom sektore, 
zriadia úverové linky s kontrolovanými 
úrokovými sadzbami, ktoré budú 
zodpovedať ich potrebám a 
charakteristikám v každom členskom 
štáte, pričom osobitná podpora by sa mala 
poskytnúť takýmto podnikom v členských 
štátoch, ktoré sa stretávajú s najväčšími 
hospodárskymi ťažkosťami; 

Or. en 
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