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9.11.2018 A8-0358/56 

Pozmeňujúci návrh  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh predbežnej správy 

Odsek 4 a (nový) 

 

 

Návrh predbežnej správy Pozmeňujúci návrh 

 4a.  odmieta neoliberálnu politickú líniu 

presadzovanú v tomto VFR, najmä pokiaľ 

ide o politiku súdržnosti, investičné 

programy a pristúpenie kandidátskych 

krajín; v tejto súvislosti opakuje svoj 

absolútny nesúhlas s makroekonomickou 

podmienenosťou, ktorá sa kladie na 

politiku súdržnosti, ako sa uvádza v 

návrhu o spoločných ustanoveniach o 

EFRR, ESF +, Kohéznom fonde a ENRF, 

ako aj svoje odmietnutie programu na 

podporu reforiem a podmienenosti, ktorá 

sa ukladá v rámci predvstupovej pomoci; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/57 

Pozmeňujúci návrh  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh predbežnej správy 

Odsek 4 b (nový) 

 

 

Návrh predbežnej správy Pozmeňujúci návrh 

 4b.  odmieta posilnenie militarizmu, 

útočnosti a posadnutosti bezpečnosťou, 

ktoré sú charakteristické pre návrh 

viacročného finančného rámca na roky 

2021 – 2027, ako aj jeho rasistický a 

xenofóbny postoj v oblasti migrácie, ktorý 

je na úkor mieru a solidarity medzi 

národmi; v tejto súvislosti odmieta 

predpokladané výrazné zvýšenie 

rozpočtových prostriedkov na obranu a 

bezpečnosť; žiada preto, aby sa 

rozpočtové prostriedky určené pre Fond 

pre vnútornú bezpečnosť, Európsky 

obranný fond, spoločnú zahraničnú a 

bezpečnostnú politiku, vojenskú mobilitu, 

Nástroj susedstva a rozvojovej a 

medzinárodnej spolupráce v plnej miere 

vyčleňovali na politiky na podporu 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti, malým a stredným 

poľnohospodárom, na maloobjemový 

rybolov a priemyselný rozvoj, najmä tých 

krajín, ktoré majú menšiu priemyselnú 

kapacitu, ako aj na prijímanie a 

integráciu migrantov; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh predbežnej správy 

Odsek 4 c (nový) 

 

 

Návrh predbežnej správy Pozmeňujúci návrh 

 4c. zdôrazňuje, že v praktické skúsenosti s 

„tematickou koncentráciou“ sú 

rozporuplné a nepreukázala sa existencia 

kladnej súvislosti medzi cieľom zníženia 

regionálnych rozdielov a „tematickou 

koncentráciou“, pričom niektoré analýzy 

naznačujú, že možnosti zahrnuté v platnej 

tematickej koncentrácii sú faktormi, ktoré 

prehlbujú regionálne rozdiely, napríklad 

medzi veľkými mestskými oblasťami a 

ostatnými európskymi územiami alebo aj 

medzi krajinami s HDP na obyvateľa 

vyšším, ako je priemer v EÚ, a krajinami 

čerpajúcimi prostriedky z Kohézneho 

fondu; preto sa zasadzuje za to, aby mal 

každý členský štát k dispozícii väčšiu 

autonómnosť a pružnosť pri riadení 

nového viacročného finančného rámca, 

pričom odmieta ďalšiu centralizáciu a 

byrokratizáciu spoločných pravidiel jeho 

vykonávania; 

Or. pt 
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9.11.2018 A8-0358/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh predbežnej správy 

Odsek 10 a (nový) 

 

 

Návrh predbežnej správy Pozmeňujúci návrh 

 10a. zdôrazňuje , že rozhodnutie o VFR 

na roky 2021 – 2027 si vyžaduje 

jednomyseľné rozhodnutie členských 

štátov v Rade; domnieva sa, že táto zásada 

je nevyhnutná na zabezpečenie toho, aby 

bol schválený VFR, ktorý bude prijateľný 

pre všetky členské štáty, a aby sa vylúčila 

akákoľvek možnosť, že by sa návrh 

presadil proti vôli menšiny členských 

štátov; odmieta preto akýkoľvek pokus o 

ukončenie zásady jednomyseľnosti pri 

rozhodovaní o VFR; 

Or. pt 

 

 


