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8.3.2018 A8-0048/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  3c. pripomína, že Európska únia vo 

svojej súčasnej podobe bola vybudovaná 

bez európskych národov a že VFR sa musí 

zamerať na jej transformáciu na Európu, 

ktorá bude šetrná k životnému prostrediu 

a sociálne spravodlivá; domnieva sa, že 

budúci VFR by sa mal považovať za 

súčasť stratégie na opätovné potvrdenie 

ústredného cieľa Európskej únie, ktorým 

je hospodárska, sociálna a územná 

súdržnosť, ako aj za súčasť širšej reflexie 

na prebudovanie Európy v prospech 

všetkých občanov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je presvedčený, že budúci VFR by 

mal byť založený na zavedených politikách 

a prioritách Únie, ktoré sú zamerané na 

podporu mieru, demokracie, právneho 

štátu, ľudských práv, a rodovej rovnosti, 

zvýšenie blahobytu, dlhodobého a 

udržateľného hospodárskeho rastu a 

výskumu a inovácie, zabezpečenie 

kvalitného zamestnávania vedúceho k 

dôstojným pracovným miestam, boj proti 

zmene klímy a na podporu hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 

solidarity medzi členskými štátmi a 

občanmi; domnieva sa, že tieto piliere sú 

hlavnými predpokladmi riadne 

fungujúceho jednotného trhu a 

hospodárskej a menovej únie, ako aj 

nového posilnenia postavenia Európy vo 

svete; verí v to, že dnes sú z hľadiska 

budúcnosti Európy omnoho dôležitejšie 

ako v minulosti; 

4. je presvedčený, že budúci VFR by 

mal byť založený na zavedených politikách 

a prioritách Únie, ktoré sú zamerané na 

podporu mieru, demokracie, právneho 

štátu, ľudských práv, a rodovej rovnosti, 

zvýšenie blahobytu, dlhodobého a 

udržateľného hospodárskeho rastu a 

výskumu a inovácie, zabezpečenie 

kvalitného zamestnávania so zákonnými 

právami vedúceho k dôstojným pracovným 

miestam, boj proti zmene klímy a na 

podporu hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti, ako aj solidarity medzi 

členskými štátmi a občanmi; domnieva sa, 

že by mal smerovať k obehovému 

nízkouhlíkovému hospodárstvu; 

zdôrazňuje, že žiadna európska krajina by 

nemala byť vylúčená z trvalo 

udržateľného rastu, aj keď nie je členom 

EÚ; je presvedčený, že tieto krajiny sú 

dnes z hľadiska budúcnosti Európy 

omnoho dôležitejšie ako v minulosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že budúci VFR by 

mal Únii umožniť prinášať riešenia a že 

Únia by vďaka nemu mala z kríz tohto 

desaťročia vyjsť silnejšia: okrem iných 

hospodárskeho a finančného poklesu, 

nezamestnanosti mladých ľudí, 

pretrvávajúcej chudoby a sociálneho 

vylúčenia, migrácie a utečencov, zmeny 

klímy a prírodných katastrof, zhoršovania 

stavu životného prostredia a straty 

biodiverzity, terorizmu a nestability; 

zdôrazňuje, že tieto globálne, cezhraničné 

výzvy s tuzemským dosahom odhalili 

vzájomnú závislosť našich ekonomík a 

spoločností a poukázali na potrebu 

spoločného konania; 

5. domnieva sa, že budúci VFR by 

mal Únii umožniť prinášať riešenia a že 

Únia by vďaka nemu mala z kríz tohto 

desaťročia vyjsť silnejšia: okrem iných 

hospodárskeho a finančného poklesu, 

nezamestnanosti mladých ľudí, 

pretrvávajúcej chudoby a sociálneho 

vylúčenia, migrácie a utečencov, zmeny 

klímy a prírodných katastrof, zhoršovania 

stavu životného prostredia a straty 

biodiverzity, terorizmu a nestability; 

zdôrazňuje, že tieto globálne, cezhraničné 

výzvy s tuzemským dosahom odhalili 

vzájomnú závislosť našich ekonomík a 

spoločností a poukázali na potrebu 

spoločného konania; zdôrazňuje zároveň 

význam zamerania sa v budúcom VFR na 

dlhodobejšie výzvy a záväzky; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek  5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. predovšetkým by sa mal zviesť 

systém solidarity s konkrétnymi schémami 

pomoci a posilnenia postavenia členských 

štátov, ktoré čelia ťažkostiam v dôsledku 

nízkych príjmov a nízkej miery rastu a 

zároveň dlhodobej chudobe a 

nezamestnanosti, ktorý by umožňoval 

okamžitý a zjednodušený prístup k 

fondom EÚ v záujme riešenia núdzových 

situácií; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5b. požaduje, aby EÚ neobetovala 

politiku súdržnosti; 

Or. en 

 

 


