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22.10.2015 A8-0298/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16b. 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 podporuje 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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22.10.2015 A8-0298/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Stelios 

Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Sofia 

Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16d. zdôrazňuje, že je potrebná jednotná 

európska investičná stratégia vo forme 

európskeho investičného programu pre 

trvalo udržateľný rozvoj a zamestnanosť s 

objemom prostriedkov aspoň 2 % HDP 

Únie každoročne počas piatich rokov, 

ktorý by mali doplniť podobné verejné 

investičné snahy členských štátov; 

konštatuje, že takýto investičný program 

by sa čiastočne financoval z vlastných 

zdrojov prostredníctvom vyššieho rastu 

HDP a daňových príjmov; vyzýva Komisiu 

a Radu, aby zahrnuli dodatočne potrebné 

finančné prostriedky do svojich návrhov 

rozpočtu na rok 2016; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa 

Matias, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

20. potvrdzuje svoju podporu programu 

ITER a je zaviazaný zabezpečiť jeho 

primerané financovanie; je však 

znepokojený možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi tohto programu, 

ako aj súvisiacim možným dosahom na 

rozpočet Únie; vyjadruje preto poľutovanie 

nad tým, že nemohol posúdiť úroveň 

rozpočtových prostriedkov pre ITER na 

rok 2016 oproti aktualizovanému plánu 

platieb a harmonogramu, ktorý má byť 

predložený rade ITER až v novembri 2015; 

očakáva však, že tento revidovaný plán 

poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 

odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 

v príslušnom uznesení o udelení 

absolutória za rok 2013, boli náležite 

zohľadnené a že finančné zdravie a 

efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 

má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 

rozpočtového zmierovacieho konania 

v súvislosti s rokom 2016; okrem toho trvá 

na tom, že je potrebná úplná 

transparentnosť, pokiaľ ide o príspevky 

spoločného podniku Fusion for Energy do 

programu ITER; požaduje vytvorenie 

riadneho mechanizmu zodpovednosti, 

ktorý poskytne jasný prehľad o sumách 

finančných prostriedkov poskytovaných na 

20. berie na vedomie podporu programu 

ITER a záväzok zabezpečiť jeho  

financovanie; je však znepokojený 

možnými ďalšími zdržaniami 

a dodatočnými nákladmi tohto programu, 

ako aj súvisiacim možným dosahom na 

rozpočet Únie; vyjadruje preto hlboké 

poľutovanie nad tým, že nemohol posúdiť 

úroveň rozpočtových prostriedkov pre 

ITER na rok 2016 oproti aktualizovanému 

plánu platieb a harmonogramu, ktorý má 

byť predložený Rade ITER až v novembri 

2015; očakáva však, že tento revidovaný 

plán poskytne dostatočné dôkazy o tom, že 

odporúčania Parlamentu, ako sú stanovené 

v príslušnom uznesení o udelení 

absolutória za rok 2013
1
, boli náležite 

zohľadnené a že finančné zdravie a 

efektívnosť výdavkov budú zabezpečené; 

má v úmysle predložiť túto otázku v rámci 

rozpočtového zmierovacieho konania 

v súvislosti s rokom 2016; má v úmysle 

predložiť túto otázku v rámci rozpočtového 

zmierovacieho konania v súvislosti 

s rokom 2016; okrem toho trvá na tom, že 

je potrebná úplná transparentnosť, pokiaľ 

ide o príspevky spoločného podniku Fusion 

for Energy do programu ITER; požaduje 

vytvorenie riadneho mechanizmu 
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tento medzinárodný projekt a vyhodnotí 

efektívnosť ich využitia; 

zodpovednosti, ktorý poskytne jasný 

prehľad o sumách finančných prostriedkov 

poskytovaných na tento medzinárodný 

projekt a vyhodnotí efektívnosť ich 

využitia; 

__________________ __________________ 

1
 Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

1 
Uznesenie Európskeho parlamentu z 29. 

apríla 2015 s poznámkami, ktoré je 

neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia 

o absolutóriu za plnenie rozpočtu 

spoločného podniku pre ITER a rozvoj 

energie jadrovej syntézy za rozpočtový rok 

2013 (Prijaté texty, P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, Marisa 

Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a poukazuje na mimoriadne vysokú 

mieru nezamestnanosti, najmä dlhodobej 

zamestnanosti a nezamestnanosti mladých 

ľudí; naliehavo žiada Radu, aby prijala 

potrebné opatrenia, ktoré sú nevyhnutné 

pre trvalo udržateľný boj proti 

nezamestnanosti a ktoré budú podporovať 

životaschopné, dôstojné pracovné miesta, 

ale aj sociálne práva zamestnancov; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Marisa Matias, Martina 

Michels, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23b. zdôrazňuje, že nástroje, ako sú ESF, 

EFRR, Kohézny fond a Iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí, 

majú zásadný význam pre podporu 

vytvárania kvalitných a udržateľných 

pracovných miest, zabezpečenie investícií 

pre cielenú sociálnu politiku a politiku 

súdržnosti, posilnenie konvergencie a 

znižovanie rozdielov v rozvinutosti, pričom 

súčasne znižujú sociálne a ekonomické 

nerovnosti na miestnej, regionálnej a 

štátnej úrovni; pripomína, že je potrebné 

zintenzívniť boj proti chudobe, 

nezamestnanosti, sociálnemu vylúčeniu a 

nerovnostiam (v príjme) pomocou 

nástrojov, ako je Fond európskej pomoci 

pre najodkázanejšie osoby a program 

ovocia a mlieka v školách; 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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22.10.2015 A8-0298/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Anja Hazekamp, Paloma 

López Bermejo, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyzýva na vytvorenie podporných 

programov pre členské štáty, ktoré by sa 

mohli rozhodnúť rokovať o vystúpení z 

eurozóny, pokiaľ sa ich členstvo stane 

neudržateľným a nezvládnuteľným;  

domnieva sa, že takéto programy by mali 

poskytovať zodpovedajúcu kompenzáciu 

za sociálne a ekonomické škody vzniknuté 

v súvislosti s používaním jednotnej meny; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miguel Urbán Crespo, Marina Albiol Guzmán, 

Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 

Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Ángela 

Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. vyjadruje nesúhlas s 

inštitucionalizáciou zásad 

makroekonomickej podmienenosti a 

výkonnostnej rezervy a s väzbou medzi 

politikou súdržnosti a štrukturálnymi 

fondmi na jednej strane a Paktom stability 

a rastu, balíkom správy hospodárskych 

záležitostí  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 má takú podobu, aby 

zaisťovala vyvážený rast a odstraňovala 

nerovnosti s cieľom dosiahnuť skutočné 

zbližovanie; tvrdí, že financovanie určené 

európskym regiónom nemožno pozastaviť 

z dôvodu, že členské štáty neplnia 

makroekonomické podmienky, a 

pozastavenie financovania určeného 

členským štátom s problémami situáciu 



 

AM\1076785SK.doc  PE570.904v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

len zhorší; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola 

Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24b. žiada vytvorenie núdzových plánov 

na podporu hospodárstva krajín, v 

ktorých zasiahne trojka, s cieľom 

poskytnúť finančné zdroje a stanoviť 

potrebné výnimky týkajúce sa fungovania 

jednotného trhu a spoločných politík; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel 

Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González 

Peñas, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Curzio Maltese, 

Marisa Matias, Martina Michels, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Barbara Spinelli, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. zdôrazňuje, že úsporné opatrenia je 

potrebné nahradiť verejnými investíciami 

a opatreniami na podporu udržateľných 

malých a stredných podnikov, ktoré 

poskytnú dôstojné a stabilné pracovné 

miesta chránené kolektívnymi zmluvami a 

zaistia právo na kolektívne vyjednávanie; 

Or. en 
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22.10.2015 A8-0298/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas, Marina Albiol Guzmán, Javier 

Couso Permuy, Stefan Eck, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Miloslav Ransdorf, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Ángela Vallina, Marie-Christine Vergiat, 

Younous Omarjee 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2016 – všetky oddiely 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25c. domnieva sa, že je potrebné zásadne 

zmeniť súčasné politiky Únie, ak chceme 

skutočne riešiť problémy spojené s 

udržateľným hospodárskym rastom, 

nezamestnanosťou, chudobou, sociálnym 

vylúčením a rozdielmi (v príjmoch); 

zdôrazňuje, že je potrebná nová stratégia, 

ktorá vytýči novú cestu pre Európu, cestu 

plnej zamestnanosti, dôstojnej práce a 

miezd zaisťujúcich dôstojný život, cestu 

sociálnej a hospodárskej súdržnosti a 

sociálnej ochrany pre všetkých, ktorá 

zaručí najvyššiu životnú úroveň a cestu, 

ktorá bude brať ohľad na potreby 

každého členského štátu v oblasti rozvoja, 

najmä potreby menej rozvinutých štátov, a 

ktorá bude podporovať skutočnú 

konvergenciu tým, že bude prispievať k 

odstraňovaniu nerovností v úrovni rozvoja 

medzi členskými štátmi a k znižovaniu 

ekonomických, sociálnych a regionálnych 

rozdielov; 

Or. en 

 

 


