
 

AM\1067546SK.doc  PE559.033v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

1.7.2015 A8-0217/18 

Pozmeňujúci návrh  18 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Matt Carthy, Martina Anderson, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli, Javier 
Couso Permuy, Lidia Senra Rodríguez 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 16 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. pripomína, že nástroj záruk za 
študentské pôžičky by sa mal vykonávať 
za podmienok výhodných pre študentov, 
bez ohľadu na ich sociálne zázemie, a že 
tento doplnkový a inovačný nástroj pre 
vzdelávaciu mobilitu by nemal nahrádzať 
žiadny existujúci systém grantov alebo 
pôžičiek, ktorý by podporoval mobilitu 
študentov na miestnej a národnej úrovni a 
na úrovni Únie, ani by nemal brániť 
vývoju takéhoto systému v budúcnosti,  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/19 

Pozmeňujúci návrh  19 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Marina Albiol 
Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 21 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. berie na vedomie navrhované záväzky 
vo výške 50,8 miliardy EUR (+ 3,2 % v 
porovnaní s rokom 2015, pričom vplyv 
preprogramovania bol neutralizovaný) 
a platby vo výške 49,1 miliardy EUR (- 
4 %) v podokruhu 1b, pričom sa ponecháva 
malá rezerva vo výške 15,3 milióna EUR 
pod stropom pre záväzky; pripomína, že 
politika súdržnosti predstavuje hlavnú 
investičnú politiku EÚ zameranú na 
znižovanie rozdielov medzi európskymi 
regiónmi posilnením hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, 
že nástroje ako ESF, EFRR, Kohézny fond 
či iniciatíva na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí pomáhajú posilňovať 
konvergenciu, obmedzovať rozdiely 
v rozvoji a podporovať vytváranie 
kvalitných a udržateľných pracovných 
miest; poukazuje na kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti EÚ pri dosahovaní 
cieľov stratégie Európa 2020; 

21. berie na vedomie navrhované záväzky 
vo výške 50,8 miliardy EUR (+ 3,2 % v 
porovnaní s rokom 2015, pričom vplyv 
preprogramovania bol neutralizovaný) 
a platby vo výške 49,1 miliardy EUR (- 
4 %) v podokruhu 1b, pričom sa ponecháva 
malá rezerva vo výške 15,3 milióna EUR 
pod stropom pre záväzky; pripomína, že 
politika súdržnosti predstavuje hlavnú 
investičnú politiku EÚ zameranú na 
znižovanie rozdielov medzi európskymi 
regiónmi posilnením hospodárskej, 
sociálnej a územnej súdržnosti; zdôrazňuje, 
že nástroje ako ESF, EFRR, Kohézny fond 
či iniciatíva na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí pomáhajú posilňovať 
konvergenciu, obmedzovať rozdiely 
v rozvoji a podporovať vytváranie 
kvalitných a udržateľných pracovných 
miest, aby sa zabezpečili investície na 
cielené sociálne politiky a politiky 
súdržnosti, podporilo zbližovanie a 
obmedzili rozdiely v rozvoji a súčasne sa 
znížili sociálne, hospodárske, miestne, 
regionálne a celoštátne nerovnosti; 
pripomína, že je potrebné zintenzívniť boj 
proti chudobe, nezamestnanosti, 
sociálnemu vylúčeniu a nerovnostiam (v 
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príjme) pomocou nástrojov, ako je Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby a program ovocia a mlieka 
v školách; poukazuje na kľúčovú úlohu 
politiky súdržnosti EÚ pri dosahovaní 
cieľov Únie; trvá preto na tom, že je 
potrebné navýšiť navrhované platobné 
rozpočtové prostriedky na základnú 
minimálnu úroveň potrebnú v tomto 
podokruhu; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/20 

Pozmeňujúci návrh  20 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De Masi, Marie-Christine Vergiat, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara 
Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 21 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 21a. zdôrazňuje význam potreby 
posilnenia všetkých rozpočtových 
prostriedkov a dobrého rozpočtového 
hospodárenia v súvislosti s programami 
sociálnej intervencie v rámci viacročného 
finančného rámca 2014 – 2020, ktorých 
cieľom je najmä riešenie 
nezamestnanosti, chudoby a sociálneho 
vylúčenia, ako sú Európsky sociálny fond 
(ESF), iniciatíva na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí, rôzne osi 
programu v oblasti zamestnanosti a 
sociálnej inovácie (EaSI),  Fond 
európskej pomoci pre najodkázanejšie 
osoby (FEAD) a Európsky fond na 
prispôsobenie sa globalizácii (EGF); 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/21 

Pozmeňujúci návrh  21 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 23 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. pripomína, že suma vo výške 21,6 
miliardy EUR je v rozpočte na rok 2016 
potrebná na zníženie úrovne neuhradených 
žiadostí o platbu za programy súdržnosti 
v období 2007 – 2013 z 24,7 miliardy EUR 
na konci roka 2014 na 20 miliárd EUR na 
konci roka 2015 a na približne 2 miliardy 
EUR do konca roka 2016, ako sa opisuje v 
hodnotení Komisie pripojenom k 
spoločnému vyhláseniu o pláne platieb na 
roky 2015 – 2016;  naliehavo požaduje 
vyhnúť sa podobnému „abnormálnemu“ 
nárastu neuhradených účtov v budúcnosti, 
aby sa neohrozila dôveryhodnosť EÚ; 

23. pripomína, že suma vo výške 21,6 
miliardy EUR je v rozpočte na rok 2016 
potrebná na zníženie úrovne neuhradených 
žiadostí o platbu za programy súdržnosti 
v období 2007 – 2013 z 24,7 miliardy EUR 
na konci roka 2014 na 20 miliárd EUR na 
konci roka 2015 a na približne 2 miliardy 
EUR do konca roka 2016, ako sa opisuje v 
hodnotení Komisie pripojenom k 
spoločnému vyhláseniu o pláne platieb na 
roky 2015 – 2016;  pripomína závery 6. 
správy o súdržnosti, predovšetkým, že 
regionálne rozdiely v EÚ dramaticky 
vzrástli v období rokov 2008 –  2011, a 
trvá na tom, že politiku súdržnosti treba 
výrazne posilniť; naliehavo požaduje 
vyhnúť sa podobnému „abnormálnemu“ 
nárastu neuhradených účtov v budúcnosti, 
aby sa neohrozila dôveryhodnosť EÚ; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/22 

Pozmeňujúci návrh  22 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Lidia 
Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, 
Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 23 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. zdôrazňuje, že úsporné politiky Únie 
vytvorili tlak na znižovanie reálnych 
miezd v členských štátoch, a že sa tým 
bude predlžovať dosah hospodárskej a 
sociálnej krízy; zdôrazňuje, že rozpočet 
Únie by sa mal využívať na podporu 
úsilia o zvýšenie reálnych miezd, ako aj 
na boj proti sociálnemu dumpingu v 
členských štátoch; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/23 

Pozmeňujúci návrh  23 
Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Lidia Senra 
Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Paloma 
López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 23 b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. vyjadruje nesúhlas s 
inštitucionalizáciou zásad 
makroekonomickej podmienenosti a 
výkonnostnej rezervy a s väzbou medzi 
politikou súdržnosti a štrukturálnymi 
fondmi na jednej strane a balíkom správy 
hospodárskych záležitostí Paktu stability a 
rastu a akoukoľvek hospodárskou 
dohodou členských štátov na strane 
druhej; domnieva sa, že ich východiskové 
predpoklady sú nesporne odlišné a ich 
ciele diametrálne protichodné; 
zdôrazňuje, že účelom politiky súdržnosti 
by nemalo byť ukladanie prísnych 
makroekonomických a finančných 
podmienok, ktoré si vyžadujú úsporné 
opatrenia, ani trestanie členských štátov a 
regiónov; zdôrazňuje, že politika 
súdržnosti je vypracovaná tak, aby 
zaisťovala vyvážený rast a odstraňovala 
nerovnosti s cieľom dosiahnuť skutočné 
zbližovanie; tvrdí, že financovanie určené 
európskym regiónom nemožno pozastaviť 
kvôli tomu, že členské štáty neplnia 
makroekonomické podmienky, a 
pozastavenie financovania určeného 
členským štátom s ťažkosťami situáciu 
len zhorší; 



 

AM\1067546SK.doc  PE559.033v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Or. en 



 

AM\1067546SK.doc  PE559.033v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
1.7.2015 A8-0217/24 

Pozmeňujúci návrh  24 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Fabio De 
Masi, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dimitrios 
Papadimoulis, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 24 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. naliehavo vyzýva Komisiu, aby 
predložila konkrétne opatrenia na 
zvýšenie podpory pre trvalo udržateľný 
rozvoj,  väčší domáci dopytu šetrný k 
životnému prostrediu, ktoré by sa 
zakladali na kvalitnej zamestnanosti, 
dobrých sociálnych podmienkach, 
odstránení chudoby a sociálneho 
vylúčenia, posilnení hospodárskej a 
sociálnej súdržnosti a zabezpečení toho, 
aby sa rozpočet Únie využíval na 
doplňovanie opatrení prijatých členskými 
štátmi; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/25 

Pozmeňujúci návrh  25 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Miguel 
Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina 
Anderson, Lidia Senra Rodríguez, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier 
Couso Permuy, Barbara Spinelli, Liadh Ní Riada 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 24 b (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. zdôrazňuje, že rozpočet na rok 2016 
by mal podporovať vysokú úroveň 
ochrany pracovníkov, vrátane pracovných 
a odborových práv, a kultúru prevencie 
v Únii a mal by prispievať k riešeniu 
nových výziev, ktoré sa naďalej objavujú 
v oblasti zdravia a bezpečnosti pri práci; 
zdôrazňuje, že finančné prostriedky Únie 
sa nemôžu použiť na financovanie 
programov týkajúcich sa práce, ktoré 
reagujú na pretrvávajúce potreby v oblasti 
služieb alebo financujú fiktívnu 
samostatne zárobkovú činnosť; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/26 

Pozmeňujúci návrh  26 
Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marisa Matias, Marie-
Christine Vergiat, Matt Carthy, Martina Anderson, Dennis de Jong, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 25 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. berie na vedomie, že sa navrhuje suma 
63,1 miliardy EUR v záväzkoch (- 0,1 % v 
porovnaní s rokom 2015, pričom vplyv 
preprogramovania je neutralizovaný) 
a 55,9 miliardy EUR v platbách (- 0,2 %) v 
okruhu 2, pričom sa ponecháva rezerva 1,2 
miliardy EUR pod stropom pre záväzky 
a 1,1 miliardy EUR v rámci čiastkového 
stropu pre Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF); upozorňuje, že 
mechanizmus finančnej disciplíny sa 
uplatňuje len na vytvorenie rezervy na 
krízové situácie v odvetví 
poľnohospodárstva; očakáva opravný list 
Komisie v októbri, ktorý by mal byť 
založený na aktualizovaných informáciách 
o financovaní z EPZF; zdôrazňuje, že 
presuny medzi dvoma piliermi SPP vedú 
k celkovému zvýšeniu sumy dostupnej pre 
rozvoj vidieka; 

25. berie na vedomie, že sa navrhuje suma 
63,1 miliardy EUR v záväzkoch (- 0,1 % v 
porovnaní s rokom 2015, pričom vplyv 
preprogramovania je neutralizovaný) 
a 55,9 miliardy EUR v platbách (- 0,2 %) v 
okruhu 2, pričom sa ponecháva rezerva 1,2 
miliardy EUR pod stropom pre záväzky 
a 1,1 miliardy EUR v rámci čiastkového 
stropu pre Európsky poľnohospodársky 
záručný fond (EPZF); upozorňuje, že 
mechanizmus finančnej disciplíny sa 
uplatňuje len na vytvorenie rezervy na 
krízové situácie v odvetví 
poľnohospodárstva; očakáva opravný list 
Komisie v októbri, ktorý by mal byť 
založený na aktualizovaných informáciách 
o financovaní z EPZF, predovšetkým 
vyzýva Komisiu, aby do septembra 2015 
predložila prvé hodnotenie implementácie 
krížového plnenia a revízie noriem  
dobrého poľnohospodárskeho a 
environmentálneho stavu a toho, či sa 
reštrukturalizáciou a ekologizáciou SPP 
dosiahol nejaký dodatočný prínos; 
zdôrazňuje, že presuny medzi dvoma 
piliermi SPP vedú k celkovému zvýšeniu 
sumy dostupnej pre rozvoj vidieka; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/27 

Pozmeňujúci návrh  27 
João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Paloma López Bermejo, Marisa 
Matias, Marina Albiol Guzmán, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 
v mene skupiny GUE/NGL 
 
Správa A8-0217/2015 
José Manuel Fernandes 
Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 
Odsek 25 a (nový) 
 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. žiada, aby sa sprístupnili dostatočné 
finančné prostriedky, s cieľom vykonávať 
všetky prvky reformy SPP a zároveň  
posilniť zavádzanie stropov a modulácie, 
a to aj pokiaľ ide o programy zamerané 
na ekologizáciu, biodiverzitu a rozvoj 
vidieka; vyzdvihuje ciele  zvyšovania 
konkurencieschopnosti a udržateľnosti 
európskeho poľnohospodárstva a žiada, 
aby sa zabezpečili prostriedky na plnenie 
týchto cieľov vrátane dostupnosti 
viacerých zdrojov na boj proti epidémiám 
a katastrofám a na ich predchádzanie; 
zdôrazňuje, že ochrana viniča zahŕňa 
základné aspekty, ako je ochrana práv 
poľnohospodárov; naliehavo vyzýva 
Komisiu, aby zvýšila rozpočet s cieľom 
posilniť systém poskytovania pomoci na 
pestovanie viniča, predovšetkým 
investície, reštrukturalizáciu a podporu s 
ohľadom na skutočnosť, že vinica sa 
vysádza na desiatky rokov a prvý zber je 
najskôr tri roky po výsadbe; žiada o 
prioritizáciu podpory a propagácie 
miestnych trhov a činností, ktoré zvyšujú 
povedomie o tom, akým spôsobom 
prispievajú k miestnym hospodárstvam; 

Or. en 



 

AM\1067546SK.doc  PE559.033v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 
 


