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16.10.2013 A7-0328/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Martina Anderson, 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 62 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. navrhuje mobilizáciu nástroja 
flexibility vo výške 50 miliónov EUR 
s cieľom financovať skutočné potreby v 
oblasti príspevku Únie k mierovému 
procesu na Blízkom východe; pripomína 
preto svoju podporu dlhodobému 
plánovaniu a dostatočnému financovaniu 
pomoci pre Agentúru Organizácie 
Spojených národov pre pomoc a prácu 
v prospech palestínskych utečencov, 
Palestínu a mierový proces; navrhuje 
vyčleniť dodatočné rozpočtové prostriedky 
vo výške 50 miliónov EUR do rezervy, 
pričom očakáva od Komisie hodnotenie, 
ktoré sa týka riadneho hospodárenia 
s pomocou zo strany palestínskych 
orgánov, a na podniknuté opatrenia v boji 
proti korupcii; zdôrazňuje, že je dôležité 
poskytnúť agentúre UNRWA nevyhnutné 
prostriedky na to, aby mohla poskytovať 
základné služby, ktorými ju poverilo 
Generálne zhromaždenie OSN, a zaistiť 
bezpečnosť a životné potreby utečencov s 
ohľadom na nestabilitu v regióne; 

62. navrhuje mobilizáciu nástroja 
flexibility vo výške 50 miliónov EUR 
s cieľom financovať skutočné potreby v 
oblasti príspevku Únie k mierovému 
procesu na Blízkom východe; pripomína 
preto svoju podporu dlhodobému 
plánovaniu a dostatočnému financovaniu 
pomoci pre Agentúru Organizácie 
Spojených národov pre pomoc a prácu 
v prospech palestínskych utečencov 
(UNRWA), Palestínu a mierový proces; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Martina Anderson, Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Mikael 

Gustafsson, 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 62 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 62a. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že pridelené rozpočtové prostriedky 
určené na pomoc pre UNRWA, Palestínu 
a mierový proces sa nezvýšili už 3 roky, čo 
znamená, že pomoc zo strany EÚ počas 
uplynulých 4 rokov v skutočnosti klesala, 
zatiaľ čo medzičasom je situácia 
zložitejšia, výskyt núdzových 
humanitárnych prípadov je 
niekoľkonásobne vyšší a podpora i tých 
najzákladnejších potrieb každý deň stúpa;  
úplne zamieta vytvorenie rezervy vo výške 
50 miliónov EUR na pomoc EÚ pre 
UNRWA, Palestínu a mierový proces; 
horšie než problémy spôsobené 
nedostatkom prostriedkov je politický 
dosah, ktorý by takéto nezodpovedné 
tvrdenia mohli mať na tých niekoľko 
zdrojov, ktoré sú k dispozícii a ktoré boli 
spravované a riadené s UNRWA; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

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 65 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. je prekvapený škrtmi Rady v okruhu 5 
v celkovej výške – 153,283 milióna EUR 
na strane záväzkov a platieb (– 1,8 % 
v porovnaní s úrovňami uvedenými v 
návrhu rozpočtu), pričom najväčšie škrty 
sú v oblasti dôchodkov a európskych škôl 
(– 5,2 milióna EUR, – 3,2 %) a vo 
výdavkoch súvisiacich so stálymi 
a dočasnými zamestnancami v oblastiach 
politiky (– 69,7 milióna alebo – 3,5 %); 

65. odmieta škrty Rady v okruhu 5 
v celkovej výške – 153,283 milióna EUR 
na strane záväzkov a platieb (– 1,8 % 
v porovnaní s úrovňami uvedenými v 
návrhu rozpočtu), pričom najväčšie škrty 
sú v oblasti dôchodkov a európskych škôl 
(– 5,2 milióna EUR, – 3,2 %) a vo 
výdavkoch súvisiacich so stálymi 
a dočasnými zamestnancami v oblastiach 
politiky (– 69,7 milióna alebo – 3,5 %); 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Miloslav Ransdorf, Willy Meyer, 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 66 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

66. poukazuje na to, že Komisia zahrnula 
úspory  súvisiace s novým služobným 
poriadkom a 1 % zníženie počtu 
pracovných miest podľa dohody medzi 
inštitúciami z veľkej časti už do návrhu 
rozpočtu; 

66. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 
tým, že Komisia zahrnula úspory súvisiace 
s novým služobným poriadkom a 1 % 
zníženie počtu pracovných miest podľa 
dohody medzi inštitúciami z veľkej časti už 
do návrhu rozpočtu; toto navrhované 
zníženie počtu zamestnancov výrazne 
ohrozí schopnosť inštitúcií EÚ vyrovnať 
sa s celým novým súborom ďalších úloh 
a právomocí; inštitúcie EÚ majú 
vykonávať svoje úlohy v plne 
demokratických podmienkach a na 
najvyššom stupni technickej 
a administratívnej excelentnosti, čo však 
nie je, samozrejme, možné, ak sa im 
neposkytne primeraná úroveň ľudských 
zdrojov, najmä v rastúcom viacjazyčnom 
prostredí;  

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paul Murphy, Martina Anderson, 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 66 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 66a. vyjadruje veľké znepokojenie nad 
súčasnými obmedzeniami práva poslancov 
vyjadrovať sa vo vlastnom jazyku, či už na 
oficiálnych schôdzach alebo pri 
predkladaní pozmeňujúcich návrhov vo 
výboroch; vyjadruje poľutovanie nad 
oneskoreným a obmedzeným prístupom k 
prekladu dokumentov do úradných 
jazykov, najmä správ a uznesení, o 
ktorých sa hlasuje vo výboroch a na 
plenárnych schôdzach Parlamentu; 
odmieta akúkoľvek hierarchiu alebo 
druhoradosť medzi úradnými jazykmi a 
žiada plné rešpektovanie zásady 
viacjazyčnosti; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

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

Marie-Christine Vergiat; Alda Sousa, 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 66 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 66b. upozorňuje, že prepúšťanie a/alebo 
obmedzenie práv pracovníkov v rámci 
útvarov pre preklad a tlmočenie majú 
za následok znehodnotenie kvality služieb 
a sú útokom na zásadu viacjazyčnosti; 
obhajuje stále pracovné zmluvy pre stále 
pracovné miesta; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

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 67 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

67. zastáva názor, že dodatočné škrty 
administratívnych výdavkov vykonané 
Radou sú neopodstatnené a že neberú 
do úvahy štatutárne a zmluvné povinnosti 
a nové právomoci a povinnosti Únie; 
poznamenáva, že vylúčením súm 
súvisiacich s úpravou platov za roky 2011 
a 2012 by sa mohla ešte viac zvýrazniť 
nerovnováha rozpočtu Únie; 

67. opakuje svoju pozíciu, že dodatočné 
škrty administratívnych výdavkov 
vykonané Radou sú neopodstatnené a že 
neberú do úvahy štatutárne a zmluvné 
povinnosti a nové právomoci a povinnosti 
Únie; zdôrazňuje, že vylúčením súm 
súvisiacich s úpravou platov za roky 2011 
a 2012 sa ešte viac zvýrazní nerovnováha 
rozpočtu Únie; 

Or. en 



 

AM\1006975SK.doc  PE519.339v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
16.10.2013 A7-0328/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

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

Cornelis de Jong, Willy Meyer, Alda Sousa, Marisa Matias, 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 96 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 96a. žiada administratívu, aby objasnila, 
či sa diéty a príspevky na vzdialenosť 
neudeľujú za rovnaké výdavky, a uvádza, 
že v takom prípade by sa mal zrušiť 
príspevok na vzdialenosť; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Søren Bo Søndergaard, Martina Anderson, Kartika Tamara Liotard, Cornelis de Jong, 

Willy Meyer, Marisa Matias, Alda Sousa, Mikael Gustafsson, 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 107 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 107a. vyjadruje presvedčenie, že 
vzhľadom na súčasnú finančnú 
a sociálnu krízu by sa na poslancov mala 
vzťahovať solidárna daň vo výške 7 % 
z ich príjmu tak, ako je to i v prípade 
európskych úradníkov; 

Or. en 
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16.10.2013 A7-0328/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

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

Cornelis de Jong, Marisa Matias, Alda Sousa, 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 107 b (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 107b. opakovane žiada o navrhnutie 
prísnych pravidiel platných pre všetkých 
poslancov s cieľom zabezpečiť, aby 
príspevky na všeobecné výdavky boli vo 
všetkých prípadoch transparentné 
a vynaložili sa iba na stanovené účely, aby 
vychádzali zo skutočných nákladov a aby 
sa zabránilo dvojitej náhrade nákladov; 
žiada, aby sa vytvoril systém, v rámci 
ktorého by museli poslanci každoročne 
vykazovať sekretariátu Európskeho 
parlamentu, ako použili príspevok na 
všeobecné výdavky, pričom tieto výkazy by 
boli predmetom auditu; 

Or. en 

 
 


