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8.11.2018 A8-0358/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez  

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že návrh Komisie 

týkajúci sa celkovej úrovne budúceho 

VFR, t. j. 1,08 % HND EÚ-27 (1,11 % po 

pripočítaní Európskeho rozvojového 

fondu), predstavuje v porovnaní so 

súčasným VFR z hľadiska percenta HND 

v reálnom vyjadrení zníženie; domnieva 

sa, že navrhovaná úroveň VFR Únii 

neumožní plniť si politické záväzky a 

reagovať na dôležité budúce výzvy; 

plánuje preto rokovaniami dohodnúť jej 

potrebné zvýšenie; 

3. pripomína, že vo Wernerovej 

správe z roku 1970 a McDougalových 

správach z roku 1977 sa uvádza, že Únia 

potrebuje nárast svojich zdrojov už len na 

prípravu podmienok na kompenzáciu 

rozdielov spôsobených jednotným trhom 

a štruktúrou súčasného hospodárstva; 

preto formálne mení svoju pozíciu k 

úrovni VFR na roky 2021 – 2027, ktorý by 

mal byť na úrovni 4 074,1 mld. EUR v 

cenách z roku 2018, čo predstavuje 4 % 

HND EÚ-27, aby sa zabezpečila potrebná 

úroveň financovania kľúčových politík 

EÚ, čo im umožní splniť poslanie a ciele; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 30a. nalieha na ukončenie súčasného 

systému stropov a na zmenu VFR na 

flexibilný a organizovaný systém 

plánovania programov na úrovni EÚ, v 

rámci ktorého by sa mali vyčleniť 

dostatočné zdroje; domnieva sa, že 

inštitúcie EÚ by mali dodržiavať 

v priebehu každého rozpočtového postupu 

ročné stropy výdavkov počas cyklov a tak 

kompenzovať deficit nadbytkami v rámci 

obdobia VFR; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez a ďalší 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 47a. naliehavo vyzýva na skutočný boj 

proti daňovým únikom a vyhýbaniu sa 

daňovým povinnostiam, so zavedením 

odrádzajúcich sankcií v prípade offshore 

území a subjektov, ktoré umožňujú alebo 

podporujú takéto činnosti, a to 

predovšetkým a ako prvý krok tých, ktoré 

pôsobia na európskej pevnine; domnieva 

sa, že členské štáty by mali spolupracovať 

vytvorením koordinovaného systému 

monitorovania pohybu kapitálu s cieľom 

bojovať proti daňovým únikom, 

vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam a 

praniu špinavých peňazí; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez a ďalší 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. má v úmysle zabezpečiť 

dostatočnú úroveň financovania na 

základe návrhu Komisie pre okruh 4 

(Migrácia a riadenie hraníc) a okruh 5 

(Bezpečnosť a obrana) vrátane reakcie na 

krízy; opätovne potvrdzuje svoju dlhodobú 

pozíciu, že na nové politické priority treba 

vyčleniť dodatočné finančné prostriedky, 

aby sa nenarušovali existujúce politiky a 

programy a ich financovanie v rámci 

nového VFR; 

18. vyzýva na zvýšenie priority, 

vzhľadom na naliehavosť a hĺbku procesu 

zmeny klímy, programov EÚ, ktoré 

pomáhajú zovšeobecniť nové výrobné 

systémy založené na čistej energii z 

obnoviteľných zdrojov, zosúladených s 

technológiami, surovinami a výrobnými 

procesmi, ktoré obmedzujú vytváranie 

odpadu a emisií skleníkových plynov; 

domnieva sa, že na tento účel by sa všetky 

programy spojené s prechodom na nový 

výrobný model mali posilniť 

prostriedkami doteraz používanými na 

vojenské účely, ktoré sa musia v novom 

VFR úplne prerozdeliť; žiada úplné 

skončenie všetkých programov EÚ, ktorý 

súvisia s obranou; 

Or. en 



 

AM\1168613SK.docx  PE624.234v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.11.2018 A8-0358/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Interim report on the Multiannual Financial Framework 2021-2027 – Parliament’s position 

with a view to an agreement 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. požaduje novú koncepciu 

investičnej politiky vrátane všetkých 

investičných mechanizmov EÚ v rámci 

VFR; domnieva sa, že tieto mechanizmy 

by mali byť založené na priamych 

verejných investíciách, mali by 

podporovať nové a dôstojné pracovné 

miesta v rámci investičných programov v 

súlade s novým prechodom na iné zdroje 

energie založenom na čistých a 

obnoviteľných zdrojoch energie, a 

skutočný proces konvergencie v Európe; 

domnieva sa, že by mali takisto reagovať 

ako mechanizmy automatického tlmenia 

prostredníctvom ukazovateľov, ktoré sa 

snažia kompenzovať nerovnováhy vo 

vonkajších bilanciách členských štátov; 

domnieva sa, že to bude znamenať väčšie 

a lepšie investície v členských štátoch s 

vonkajšími deficitmi, zatiaľ čo v 

členských štátoch s prebytkom by sa mala 

zvýšiť úroveň reálnych miezd ; 

Or. en 
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 A8-0358/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 39a. navrhuje proces prechodu na 

úpravu systému národných príspevkov, 

ktorý doteraz prevládal; domnieva sa, že 

tento proces by mal byť založený na 

novom systéme fiškálnej spolupráce medzi 

členskými štátmi v súlade s 

progresívnejšími daňovými režimami; 

zastáva názor, že systém vlastných zdrojov 

EÚ musí zahŕňať distribučné kritérium 

týkajúce sa príjmu na obyvateľa, čo 

znamená, že ústredné členské štáty, ktoré 

využívajú výhody prebytkov platobnej 

bilancie vďaka hospodárskej štruktúre 

eurozóny, by prispievali viac k tomu, aby 

vyvážili nerovnomerné rozdelenie práce v 

Európe, čím sa umožní reálna 

konvergencia v celej Európe; 

Or. en 

 

 


