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8.11.2018 A8-0358/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. opätovne potvrdzuje svoju 

formálnu pozíciu, že VFR na roky 2021 - 

2027 by mal byť na úrovni 1 324,1 mld. 

EUR v cenách z roku 2018, čo predstavuje 

1,3 % HND EÚ-27, aby sa zabezpečila 

potrebná úroveň financovania kľúčových 

politík EÚ, čo im umožní splniť poslanie 

a ciele; 

16. domnieva sa, že VFR na roky 2021 

– 2027 by sa mal v porovnaní s návrhom 

Komisie podstatne zvýšiť, a odporúča, aby 

Rada v záujme dosiahnutia tohto cieľa 

začala rokovania; domnieva sa, že 

navrhovaný rozpočet nebude postačovať 

na uplatňovanie zásady hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, že povedie 

k rozširovaniu asymetrií a podporí 

dynamiku rozdielov medzi členskými 

štátmi, a že by sa preto mal zamietnuť; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 17 – bod iii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

iii. zvýšiť úroveň financovania 

dopravnej infraštruktúry prostredníctvom 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE - 

Doprava); 

iii. zvýšiť úroveň financovania 

dopravnej infraštruktúry prostredníctvom 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE – 

Doprava) a súčasne zvýšiť úroveň 

financovania celoštátnej, regionálnej 

a miestnej dopravnej infraštruktúry 

a udržateľnej mobility; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

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 17 – bod ix 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

ix. zachovať financovanie politiky 

súdržnosti pre EÚ-27 na úrovni rozpočtov 

na roky 2014 – 2020 v reálnom vyjadrení; 

ix. výrazne zvýšiť financovanie 

politiky súdržnosti pre EÚ-27 nad úroveň 

rozpočtov na roky 2014 – 2020 v reálnom 

vyjadrení; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – bod xiv 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xiv. zvýšiť súčasné financovanie 

programu Kreatívna Európa; 

 

xiv. zvýšiť súčasné financovanie 

programu Kreatívna Európa a vytvoriť 

nové programy a rozpočtové riadky na 

podporu kultúry; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

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 17 – bod xvi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xvi. zachovať financovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 

na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v 

reálnom vyjadrení a zahrnúť do rozpočtu 

počiatočnú sumu rezervy z 

poľnohospodárstva; 

 

xvi. zachovať financovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 

na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v 

reálnom vyjadrení a zároveň zabezpečiť 

prerozdelenie platieb s cieľom zaistiť 

spravodlivé rozdelenie medzi krajiny, typy 

výroby a výrobcov, odstrániť súčasné 

rozdiely a v relatívnom vyjadrení zaistiť 

prínos pre členské štáty s najzávažnejšími 

výrobnými deficitmi, ako aj pre malých a 

stredne veľkých výrobcov a zahrnúť do 

rozpočtu počiatočnú sumu rezervy z 

poľnohospodárstva; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – bod xvi a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 xvia. zvýšiť financovanie programu 

POSEI a vytvoriť osobitný program 

POSEI na podporu dopravy s 

rozpočtovými prostriedkami, ktoré nebudú 

nižšie ako v rámci existujúceho programu 

POSEI; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

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

Vallina, Javier Couso Permuy 

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 17 – bod xvii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xvii. zvýšiť o 10 % rozpočet Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu v súlade s 

jeho novou úlohou v rámci modrého 

hospodárstva, 

 

xvii. zvýšiť o 10 % rozpočet Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu v súlade s 

jeho novou úlohou v rámci modrého 

hospodárstva, a to bez toho, aby sa 

zanedbala podpora rybolovu, čo si 

vyžaduje ukončenie obmedzení týkajúcich 

sa obnovy rybárskej flotily, za 

predpokladu, že rybolovná kapacita sa 

upraví tak, aby zohľadňovala dostupnosť 

populácií rýb a ich zachovanie; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

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 17 – bod xviii 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xviii. zdvojnásobiť súčasné financovanie 

programu Life+ vrátane finančných 

prostriedkov vyhradených na biodiverzitu 

a riadenie sústavy Natura 2000; 

 

xviii. zdvojnásobiť súčasné financovanie 

programu Life+ vrátane finančných 

prostriedkov vyhradených na biodiverzitu 

a riadenie sústavy Natura 2000 a 

zabezpečiť spravodlivé rozdelenie 

finančných prostriedkov medzi členské 

štáty; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

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 17 – bod xix 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xix. vyčleniť osobitné rozpočtové 

prostriedky (4,8 miliardy EUR) na nový 

fond pre spravodlivý energetický prechod s 

cieľom riešiť spoločenské, sociálno-

ekonomické a environmentálne vplyvy na 

pracovníkov a komunity, ktorých 

nepriaznivo ovplyvňuje prechod z uhlia a 

závislosť od uhlíka; 

 

xix. vyčleniť osobitné rozpočtové 

prostriedky (4,8 miliardy EUR) na nový 

fond pre spravodlivý energetický prechod, 

pričom sa zabezpečí vyvážené rozdelenie 

finančných prostriedkov medzi členské 

štáty, s cieľom riešiť spoločenské, 

sociálno-ekonomické a environmentálne 

vplyvy na pracovníkov a komunity, 

ktorých nepriaznivo ovplyvňuje prechod z 

uhlia a závislosť od uhlíka; 

 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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 17 – bod xx 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xx. posilniť nástroje na podporu 

susedskej politiky a rozvojových politík 

(3,5 mld. EUR) s cieľom viac prispieť k 

financovaniu investičného plánu pre 

Afriku; 

xx. posilniť nástroje na podporu politík 

rozvojovej spolupráce (3,5 mld. EUR) s 

cieľom viac prispieť k financovaniu 

opatrení na boj proti chudobe a na 

posilnenie a rozvoj verejných služieb, 

okrem iného v oblastiach vzdelávania, 

zdravotníctva, sociálneho zabezpečenia, 

vody a základnej hygieny, ako aj 

podporovať poľnohospodárstvo a 

priemysel v Afrike; 

Or. en 

 

 


