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18.10.2017 A8-0299/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35c.  požaduje, aby Únia prevzala väčšiu 

zodpovednosť za ochranu prírodných 

hodnôt v rámci sústavy Natura 2000, a to 

najmä z hľadiska jej financovania; 

pripomína ťažkosti, s ktorými sa niektoré 

členské štáty stretávajú pri riadení oblastí, 

ktoré tvoria súčasť sústavy Natura 2000 

vzhľadom na neexistenciu osobitného 

finančného nástroja na takéto riadenie, 

ktorý by dopĺňal začlenenie biodiverzity do 

sektorových politík; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35d.  so znepokojením konštatuje, že v 

niekoľkých členských štátoch ročný počet 

projektov financovaných v rámci 

programu LIFE+ nedosahuje úroveň 

orientačne pridelených prostriedkov; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 35 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 35e.  upriamuje pozornosť na faktory 

ohrozujúce mnohé lesné ekosystémy, ako 

napr. šírenie invazívnych cudzích druhov, 

škodcov (napr. háďatko borovicové a 

ďalšie) a lesných požiarov; domnieva sa, 

že prostredníctvom podporných 

programov a opatrení Spoločenstva by sa 

mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje 

na vyhodnocovanie ekologického a 

fytosanitárneho stavu lesov a ich 

rehabilitáciu vrátane zalesňovania; 

konštatuje, že takéto zdroje sú pre 

niektoré štáty, najmä Portugalsko a 

Španielsko, osobitne dôležité a naliehavé 

v súvislosti s predchádzajúcimi po sebe 

nasledujúcimi požiarmi, ktoré zasiahli 

celé ich územia; 

  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. konštatuje, že hoci sa počet 

migrantov prichádzajúcich cez stredné a 

východné Stredozemské more do Únie v 

prvých deviatich mesiacoch roku 2017 

znížil, tlak na trase cez západné 

Stredozemie zostáva aj naďalej; 

poznamenáva, že v prvých deviatich 

mesiacoch roka 2017 viac než sto tisícov 

migrantov a utečencov vstúpilo do Európy 

po mori, pričom viac ako 75 % z nich 

prišlo do Talianska a zvyšok sa rozdelil 

medzi Grécko, Cyprus a Španielsko; 

zastáva názor, že na úplné pokrytie potrieb 

Únie v oblasti migrácie je potrebné 

zvýšené financovanie, a to 

prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu na podporu členských štátov 

pri zlepšovaní integračných opatrení a 

postupov pre tých, ktorí potrebujú 

medzinárodnú ochranu, najmä maloletých 

bez sprievodu, a tam, kde je to potrebné, 

na uskutočňovanie operácií návratu pre 

osoby, ktoré nemajú nárok na ochranu, 

pri plnom rešpektovaní zásady zákazu 

vyhostenia alebo vrátenia; v tejto 

súvislosti trvá na tom, aby úrad EASO bol 

vybavený primeranými finančnými a 

ľudskými zdrojmi, aby mohol plniť svoje 

37. konštatuje, že počet migrantov 

prichádzajúcich cez trasy stredného a 

východného Stredozemie do Únie sa v 

prvých deviatich mesiacoch roku 2017 

znížil; poznamenáva, že v prvých deviatich 

mesiacoch roka 2017 viac než sto tisícov 

migrantov a utečencov vstúpilo do Európy 

po mori, pričom viac ako 75 % z nich 

prišlo do Talianska a zvyšok sa rozdelil 

medzi Grécko, Cyprus a Španielsko; 

zastáva názor, že na úplné pokrytie potrieb 

migrantov, príjemcov a ľudí, ktorí 

potrebujú medzinárodnú ochranu, najmä 

maloletých bez sprievodu, je potrebné 

zvýšené financovanie, a to 

prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu na podporu členských štátov 

pri zlepšovaní integračných opatrení; v 

tejto súvislosti trvá na tom, aby úrad EASO 

bol vybavený primeranými finančnými a 

ľudskými zdrojmi, aby mohol plniť svoje 

pridelené úlohy; 
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pridelené úlohy; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. domnieva sa, že treba uprednostniť 

investície v najbližšom susedstve Únie a 

opatrenia zamerané na riešenie hlavných 

problémov, ktorým táto oblasť čelí, a to 

najmä migračnej a utečeneckej krízy a 

súvisiacich humanitárnych výziev v 

južnom susedstve a ruskej agresie vo 

východnom susedstve; je presvedčený, že 

stabilita a prosperita v susedstve EÚ sú 

prospešné pre dotknuté regióny, ako aj pre 

Úniu ako celok; opakuje svoju požiadavku, 

aby sa zlepšila podpora mierového procesu 

na Blízkom východe, Palestínskej 

samosprávy a UNRWA, aby bolo možné 

vyrovnať sa s rastúcimi potrebami, a to 

v záujme dosiahnutia stanoveného cieľa 

Únie podporovať rozvoj a stabilitu v 

regióne a nezlomnosť Palestínčanov; 

opakuje, že podporovanie krajín, ktoré 

vykonávajú dohody o pridružení s Úniou, 

je nevyhnutné v záujme uľahčenia 

politických a hospodárskych reforiem, ale 

zdôrazňuje, že takáto podpora by sa mala 

poskytovať len vtedy, ak tieto krajiny plnia 

kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o 

zásady právneho štátu a presadzovanie 

demokratických inštitúcií; rozhodol sa 

preto zvýšiť prostriedky pre nástroj 

47. domnieva sa, že treba uprednostniť 

krajiny v najbližšom susedstve Únie a 

opatrenia zamerané na riešenie hlavných 

problémov, ktorým čelia, najmä 

migračným, utečeneckým a 

humanitárnym výzvam v južnom 

susedstve a vo východnom susedstve; je 

presvedčený, že stabilita a prosperita v 

susedstve EÚ sú prospešné pre dotknuté 

regióny, ako aj pre Úniu ako celok; 

opakuje svoju požiadavku, aby sa zlepšila 

podpora mierového procesu na Blízkom 

východe, Palestínskej samosprávy a 

UNRWA, aby bolo možné vyrovnať sa s 

rastúcimi potrebami, a to v záujme 

dosiahnutia stanoveného cieľa Únie 

podporovať rozvoj a stabilitu v regióne a 

nezlomnosť Palestínčanov; opakuje, že 

podporovanie krajín, ktoré vykonávajú 

dohody o pridružení s Úniou, je 

nevyhnutné v záujme uľahčenia 

politických a hospodárskych reforiem, ale 

zdôrazňuje, že takáto podpora by sa mala 

poskytovať len vtedy, ak tieto krajiny plnia 

kritériá oprávnenosti, najmä pokiaľ ide o 

zásady právneho štátu a presadzovanie 

demokratických inštitúcií; rozhodol sa 

preto zvýšiť prostriedky pre nástroj 



 

AM\1137725SK.docx  PE611.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

európskeho susedstva (ENI), nástroj 

predvstupovej pomoci (IPA) a nástroj 

makrofinančnej pomoci (MFA); 

európskeho susedstva (ENI), nástroj 

predvstupovej pomoci (IPA) a nástroj 

makrofinančnej pomoci (MFA); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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  47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a.  naliehavo vyzýva Úniu a členské 

štáty, aby sexuálne a reprodukčné zdravie 

postavili do centra svojich politík, a 

predovšetkým bojovali proti 

dramatickému dosahu opatrenia „global 

gag“ výrazným zvýšením financovania 

týchto programov, tak na národnej 

úrovni, ako aj na úrovni EÚ; vyzýva Úniu 

a členské štáty, aby podporili najmä 

mobilizáciu všetkých externých 

finančných nástrojov EÚ a zriadenie 

medzinárodného fondu s cieľom 

financovať prístup ku kontrole 

pôrodnosti, k bezpečnému a legálnemu 

umelému prerušeniu tehotenstva, 

programom na boj proti HIV/AIDS, 

podporu zdravia matiek a boj proti ďalším 

zdravotným rizikám, pričom umožnia a 

zjednodušia prístup k organizáciám 

poskytujúcim pomoc v týchto oblastiach; 

vyzýva Úniu a členské štáty, aby vyvinuli 

všetko úsilie na vyplnenie medzery, ktorá 

vznikla ako následok prijatia opatrenia 

„global gag“ vládou USA, ktorým sa 

zakazujú všetky zahraničné organizácie 

poskytujúce pomoc v oblasti služieb 

sexuálneho a reprodukčného zdravia a 
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práv; domnieva sa, že toto opatrenie je 

priamym útokom na práva žien a dievčat a 

krokom späť; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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  72 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 72a.  požaduje navýšenie rezervy na 

núdzovú pomoc a Fondu solidarity EÚ 

(FSEÚ) vo svetle najnovších a tragických 

katastrof, najmä požiarov a extrémneho 

sucha v Portugalsku a Španielsku; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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  75 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 75a. domnieva sa, že v rozpočte EÚ by 

sa mal zaviesť nový riadok pre vlastné 

zdroje Únie vo forme daní, akými sú daň z 

príjmov právnických osôb pre nadnárodné 

spoločnosti, uhlíková daň alebo daň z 

finančných transakcií; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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  76 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 76a. zdôrazňuje naliehavú potrebu 

zriadenia európskeho orgánu na boj proti 

daňovým únikom; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

78. poznamenáva, že úroveň odhadu 

rozpočtu na rok 2018 zodpovedá 18,88 %, 

čo je menej ako v roku 2017 (19,25 %) 

a najnižší podiel okruhu V za posledných 

pätnásť rokov; 

78. poznamenáva, že úroveň odhadu 

rozpočtu na rok 2018 zodpovedá 18,88 %, 

čo je menej ako v roku 2017 (19,25 %) 

a najnižší podiel okruhu V za posledných 

pätnásť rokov; trvá však na tom, že úsilie o 

dosiahnutie najnižších možných výdavkov 

Európskeho parlamentu by nemalo ísť na 

úkor jeho schopnosti vykonávať riadnu 

legislatívnu činnosť; 

Or. en 

 

 


