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8.11.2018 A8-0358/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 nezodpovedá 

skutočným potrebám členských štátov, ani 

ambíciám ich pracovníkov a obyvateľov, a 
preto ju treba zamietnuť; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Pozmeňujúci návrh  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. okrem toho vyjadruje nesúhlas s 

akýmkoľvek znížením úrovne 

financovania dlhodobých politík EÚ 

zakotvených v zmluvách, ako sú politika 

súdržnosti a spoločná poľnohospodárska 

a rybárska politika; nesúhlasí najmä so 

žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú 

mať nepriaznivý dosah na samotnú 

povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty 

navrhnuté v prípade Kohézneho fondu 

alebo Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s 

návrhom znížiť prostriedky pre Európsky 

sociálny fond (ESF+) napriek rozšíreniu 

jeho rozsahu pôsobnosti a zahrnutiu 

štyroch existujúcich sociálnych 

programov, najmä iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; 

4. okrem toho vyjadruje dôrazný 

nesúhlas s akýmkoľvek znížením úrovne 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti, či už v absolútnom, alebo 

relatívnom vyjadrení, a úrovne podpory 

odvetvia poľnohospodárstva a rybárstva; 

odsudzuje najmä všetky škrty, ktoré budú 

mať nepriaznivý dosah na tieto oblasti, ako 

sú škrty navrhnuté v prípade Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho 

fondu, Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu a 

Európskeho poľnohospodárskeho 

záručného fondu; nesúhlasí preto s 

návrhom znížiť prostriedky pre Európsky 

sociálny fond (ESF+); požaduje posilnenie 

programu osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI), 

a najmä vytvorenie osobitného 

podprogramu POSEI na podporu 

dopravy; 

Or. en 

 

 


