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18.10.2017 A8-0299/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že Európsky 

parlament vo svojom čítaní rozpočtu na 

rok 2018 v plnej miere odzrkadľuje 

politické priority prijaté výraznou väčšinou 

vo svojich vyššie uvedených uzneseniach z 

15. marca 2017 o všeobecných 

usmerneniach a z 5. júla 2017 o mandáte 

na trialóg; pripomína, že trvalo udržateľný 

rast, zamestnanosť, najmä pokiaľ ide o 

zamestnanosť mladých ľudí, bezpečnosti a 

zmeny klímy sú jadrom týchto priorít; 

1. čítanie rozpočtu na rok 2018 v 

Parlamente odzrkadľuje politické priority 

prijaté výraznou väčšinou vo svojich vyššie 

uvedených uzneseniach z 15. marca 2017 o 

všeobecných usmerneniach a z 5. júla 2017 

o mandáte na trialóg; trvá na tom, že 

dlhodobé pracovné miesta, najmä 

zamestnanosť mladých ľudí, udržateľný 

rast, zmena klímy a solidarita by mali byť 

hlavným prvkom priorít Únie; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Únia stále stojí pred 

viacerými výzvami, a je presvedčený, že 

pri zachovaní rozpočtovej disciplíny treba 

z rozpočtu Únie vyčleniť potrebné finančné 

zdroje, aby bolo možné splniť politické 

priority a aby Únia mohla poskytnúť 

odpovede a účinne na tieto výzvy 

reagovať; zdôrazňuje, že výdavky Únie by 

mali byť založené na zásade európskej 

pridanej hodnoty a mali by byť v súlade 

so zásadou subsidiarity; 

2. zdôrazňuje, že Únia stále stojí pred 

viacerými výzvami, a je presvedčený, že z 

rozpočtu Únie treba vyčleniť potrebné 

finančné zdroje, aby bolo možné splniť 

politické priority a aby Únia mohla 

poskytnúť odpovede a účinne na tieto 

výzvy reagovať; zdôrazňuje, že výdavky 

Únie by mali byť založené na zásade 

európskej pridanej hodnoty a mali by byť 

v súlade so zásadou subsidiarity; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Report A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. zdôrazňuje, že je potrebné 

okamžite zastaviť trend politík úsporných 

opatrení na vnútroštátnej úrovni aj na 

úrovni EÚ; požaduje, aby sa umožnila 

sociálna Európa, cesta k dôstojnej, 

kvalitnej a dlhodobej zamestnanosti, s 

cieľom rozšíriť sociálnu ochranu a 

zabezpečiť zdravie a vzdelanie pre 

všetkých na základe sociálnej súdržnosti, 

integračných komunít a silných verejných 

sektorov, pričom sa zaručí najvyššia 

životná úroveň, čo je model, v rámci 

ktorého sa zohľadňujú rozvojové potreby 

každého regiónu, každého členského 

štátu, najmä tých najmenej rozvinutých, 

uprednostňuje skutočná konvergencia 

medzi regiónmi a členskými štátmi a 

vynakladá všetko úsilie na účinné zníženie 

súčasných hospodárskych a sociálnych 

rozdielov; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. trvá na svojej kritike a 

pranierovaní Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI), pretože 

nedokázal vyriešiť problém nedostatku 

investícií v celej EÚ; trvá na tom, že 

namiesto toho sa mal v rámci EÚ zaviesť 

rozsiahly a ambicióznejší plán verejných 

investícií s cieľom pomôcť pri realizácii 

strategických štrukturálnych investícií, 

ktoré by pre hospodárstvo, verejný sektor, 

životné prostredie a spoločnosť 

zabezpečili vysokú úroveň pridanej 

hodnoty; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. vyjadruje hlboké znepokojenie nad 

zvyšovaním nestability a neistoty v rámci 

Únie i mimo nej; trvá na tom, že je 

potrebné prijať úplne nový prístup, 

obnoviť rovnováhu z hľadiska prístupu 

Únie k súdržnosti, integrácii, mieru, 

trvalo udržateľnému rozvoju a ľudským 

právam; vyzýva Komisiu a členské štáty, 

aby spojili a zintenzívnili svoje úsilie o 

ďalšie udržanie mieru a predchádzanie 

konfliktom; pripomína celosvetovú 

inšpiráciu, ktorú priniesla Veľkopiatková 

dohoda, pričom uznáva bezprecedentné 

výzvy a tlak po referende v Spojenom 

kráľovstve z roku 2016; vyzýva Komisiu a 

členské štáty, aby posilnili svoju podporu 

zmiereniu a zaručili záväzok Únie 

zabezpečiť dodatočnú podporu na 

financovanie mieru v rozpočte Únie na 

rok 2018 s cieľom zaistiť mier, stabilitu a 

zmierenie v Írsku; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že hoci už 

v súčasnosti migračná a utečenecká kríza 

nedosahuje vrchol, Únia musí byť 

pripravená reagovať na budúce 

nepredvídané udalosti v tejto oblasti a 

presadzovať aktívnejší prístup v oblasti 

migrácie; preto naliehavo žiada Komisiu, 

aby neustále monitorovala primeranosť 

rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v 

plnej miere využívala všetky dostupné 

nástroje ako súčasť VRF s cieľom včas 

reagovať na neočakávané udalosti, ktoré si 

môžu vyžadovať dodatočné finančné 

prostriedky; pripomína, že hoci sa Únii 

podarilo zaviesť niektoré mechanizmy 

na pomoc pri riešení tejto situácie, podľa 

UNHCR doteraz v roku 2017 do Európy po 

mori ešte stále dorazilo viac ako sto tisíc 

utečencov a migrantov; preto sa rozhodol v 

obmedzenej miere posilniť Fond pre azyl, 

migráciu a integráciu a Fond pre 

vnútornú bezpečnosť, ako aj agentúry s 

úlohami v oblasti azylu, ako napríklad 

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO), 

ktorým treba poskytnúť primerané finančné 

a ľudské zdroje; opäť pripomína, že strop 

okruhu 3 vo veľkej miere nepostačuje na 

zabezpečenie primeraného financovania 

vnútorného rozmeru migračnej a 

8. domnieva sa, že hoci už 

v súčasnosti migračná a utečenecká kríza 

nedosahuje vrchol, Únia musí byť 

pripravená reagovať na budúce 

nepredvídané udalosti v tejto oblasti a 

presadzovať aktívnejší prístup v oblasti 

migrácie; preto naliehavo žiada Komisiu, 

aby neustále monitorovala primeranosť 

rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v 

plnej miere využívala všetky dostupné 

nástroje ako súčasť VRF s cieľom včas 

reagovať na neočakávané udalosti, ktoré si 

môžu vyžadovať dodatočné finančné 

prostriedky; pripomína, že hoci sa Únii 

podarilo zaviesť niektoré mechanizmy 

na pomoc pri riešení tejto situácie, podľa 

UNHCR doteraz v roku 2017 do Európy po 

mori ešte stále dorazilo viac ako sto tisíc 

utečencov a migrantov; preto sa rozhodol 

posilniť Európsky podporný úrad pre azyl 

(EASO), ktorému treba poskytnúť 

primerané finančné a ľudské zdroje; opäť 

pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej 

miere nepostačuje na zabezpečenie 

primeraného financovania vnútorného 

rozmeru migračnej a utečeneckej krízy, ani 

ďalších prioritných programov, ako sú 

napríklad programy v oblasti kultúry 

a občianstva; 
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utečeneckej krízy, ani ďalších prioritných 

programov, ako sú napríklad programy v 

oblasti kultúry a občianstva; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. odmieta akékoľvek použitie 

rozpočtu Únie na financovanie 

militaristického programu EÚ; 

pripomína, že prostriedky EÚ vrátane 

grantov Komisie určených na výskum sa 

nemôžu vynakladať na financovanie 

vojenských projektov; zdôrazňuje, že 

koncepcia technológie dvojakého použitia 

sa nesmie zneužívať ako medzera 

umožňujúca financovanie projektov, ktoré 

majú v skutočnosti vojenský cieľ, ako sú 

bezpilotné lietadlá na bojové akcie 

založené na špičkových technológiách a 

bezpečnostný dohľad; požaduje 

alternatívny súbor programov na podporu 

sociálnejšej Európy, ktorá bude 

posilňovať trvalo udržateľný rozvoj, väčší 

vnútorný dopyt rešpektujúci životné 

prostredie a založený na progresívnych 

mzdách, plnú zamestnanosť s príslušnými 

právami, sociálne zabezpečenie, 

odstraňovanie chudoby a sociálneho 

vylúčenia a väčšiu sociálnu a 

hospodársku súdržnosť; 

Or. en 



 

AM\1137720SK.docx  PE611.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

18.10.2017 A8-0299/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. konštatuje, že na účely primeraného 

financovania všetkých naliehavých potrieb 

a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy 

VFR v roku 2018 sa budú musieť použiť 

všetky dostupné prostriedky v rámci 

nástrojov flexibility podľa nariadenia o 

VFR; očakáva, že Rada si tiež osvojí tento 

prístup a že sa v zmierovacom konaní 

ľahko dosiahne dohoda, čo Únii umožní 

využiť príležitosť a účinne reagovať na 

výzvy, pred ktorými stojí; zdôrazňuje, že 

odchýlky od pôvodných programov v 

rámci súčasného VFR počas každého 

rozpočtového roka predstavujú argument 

za úpravu stropov vo VFR na obdobie po 

roku 2020 smerom nahor; 

16. konštatuje, že na účely primeraného 

financovania všetkých naliehavých potrieb 

a vzhľadom na veľmi obmedzené rezervy 

VFR v roku 2018 sa budú musieť uplatniť 

všetky prostriedky dostupné v rámci 

nariadenia o VFR, pokiaľ ide o flexibilitu 

a podstatné zvýšenie stropov; očakáva, že 

Rada si tiež osvojí tento prístup a že sa v 

zmierovacom konaní ľahko dosiahne 

dohoda, čo Únii umožní využiť príležitosť 

a účinne reagovať na výzvy, pred ktorými 

stojí; zdôrazňuje, že odchýlky od 

pôvodných programov v rámci súčasného 

VFR počas každého rozpočtového roka 

predstavujú argument za úpravu stropov vo 

VFR na obdobie po roku 2020 smerom 

nahor; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zdôrazňuje význam podpory 

kooperatívneho výskumu v oblasti obrany 

v Európe na riešenie kľúčových 

nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď 

si medzinárodné udalosti a neistota čoraz 

viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila 

úsilie v oblasti obrany; domnieva sa, že 

dodatočné výdavky na úrovni Únie v 

oblasti obranného výskumu by mali byť 

kompenzované úsporami na vnútroštátnej 

úrovni; podporuje zvýšenie objemu 

prostriedkov pridelených na prípravnú 

akciu pre výskum v oblasti obrany; žiada 

výskumný program v oblasti obrany s 

vyčleneným rozpočtom v rámci budúceho 

viacročného finančného rámca, znovu 

však opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové 

iniciatívy sa financujú prostredníctvom 

nových rozpočtových prostriedkov, nie na 

úkor existujúcich programov Únie; 

zdôrazňuje tiež potrebu zlepšiť 

konkurencieschopnosť a inovácie 

v európskom obrannom priemysle; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 27a. zdôrazňuje, že v čase prehlbovania 

regionálnych, hospodárskych a 

sociálnych rozdielov je potrebné posilniť 

európsku politiku súdržnosti, a navrhuje 

preto, aby sa zrušili všetky škrty 

navrhnuté Radou v riadkoch týkajúcich 

sa Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja (EFRR); 

Or. en 

 

 


