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11.12.2018 A8-0454/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1a. zastáva názor, že v súčasnom ani 

predchádzajúcich rozpočtoch neboli 

vyčlenené dostatočné zdroje na 

uplatňovanie zásady hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti; domnieva 

sa, že na dosiahnutie tohto cieľa treba 

výrazne zvýšiť financovanie v rámci 

politiky súdržnosti; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1b. domnieva sa, že navrhnutý 

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. pt 
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11.12.2018 A8-0454/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1c. požaduje vytvorenie osobitných 

plánov na podporu hospodárstiev tých 

krajín, ktoré majú obchodný deficit a 

deficit bežného účtu, ako aj neudržateľné 

dlhové zaťaženie, s cieľom poskytnúť 

finančné zdroje a stanoviť potrebné 

výnimky týkajúce sa fungovania 

jednotného trhu a spoločných politík; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1d. žiada vytvorenie podporných 

programov pre tie členské štáty, ktoré 

chcú rokovať o svojom vystúpení z 

eurozóny z dôvodu, že účasť v nej je 

neudržateľná a neúnosná; domnieva sa, 

že takéto programy by mali poskytovať 

primeranú kompenzáciu za sociálne a 

hospodárske škody spôsobené pristúpením 

k jednotnej mene; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1e. zdôrazňuje, že je potrebné vytvoriť 

jednotnú investičnú stratégiu Únie vo 

forme investičného programu pre trvalo 

udržateľný rozvoj a zamestnanosť, na 

ktorý by sa počas 10 rokov každoročne 

poskytovala suma vo výške minimálne 2% 

HDP z rozpočtu Únie a ktorý by mal 

dopĺňať podobné úsilie členských štátov v 

oblasti verejných investícií; konštatuje, že 

takýto investičný program by sa sčasti 

financoval sám prostredníctvom vyššieho 

rastu HDP a vyšších daňových príjmov; 

žiada Komisiu a Radu, aby do svojho 

návrhu rozpočtu na rok 2019 zahrnuli 

dodatočné finančné zdroje; 

Or. pt 



 

AM\1171929SK.docx  PE631.604v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

11.12.2018 A8-0454/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 f (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1f. s poľutovaním zdôrazňuje, že 

katastrofy vo všeobecnosti postihujú tých, 

ktorí majú menej prostriedkov na vlastnú 

ochranu, či už ide o jednotlivcov, alebo 

štáty; konštatuje, že reakcia na prírodné 

katastrofy alebo katastrofy spôsobené 

človekom by mala byť čo najrýchlejšia, 

aby tak bolo možné minimalizovať škody 

a zachrániť ľudí a majetok; poukazuje na 

potrebu ďalšieho zvýšenia finančných 

prostriedkov, najmä v rozpočtových 

riadkoch spojených s predchádzaním 

katastrofám a pripravenosťou na 

katastrofy v rámci Únie, predovšetkým s 

ohľadom na požiare v Grécku, Španielsku 

a Portugalsku, pri ktorých došlo k 

tragickým stratám na ľudských životoch a 

ktoré majú dramatický a podstatný dosah 

na ľudí; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 g (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1g. upozorňuje na potrebu zvýšiť 

financovanie s cieľom zmierniť vplyv kríz 

a nestability na poľnohospodárskych 

trhoch, ktoré boli a naďalej sú príčinou 

mnohých konkurzov malých podnikov, čo 

prispieva k dezertifikácii vidieckych 

oblastí a ku koncentrácii výroby; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek -1 h (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1h. zdôrazňuje, že vzhľadom na 

pretrvávajúce nerovnováhy v 

potravinovom dodávateľskom reťazci, v 

ktorom je pozícia prvovýrobcov oveľa 

slabšia ako pozícia iných aktérov, by 

Komisia mala prijať opatrenia na 

zlepšenie transparentnosti cien a marží v 

potravinovom dodávateľskom reťazci, čo 

by zaručilo spravodlivú cenu pre výrobcov 

a zaistilo zlepšenie príjmov malých a 

stredných poľnohospodárov; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 i (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1i.  upriamuje pozornosť na faktory 

ohrozujúce mnohé lesné ekosystémy, ako 

je šírenie invazívnych cudzích druhov, 

škodcov (napríklad háďatko borovicové a 

ďalšie) a lesných požiarov; domnieva sa, 

že prostredníctvom podporných 

programov a opatrení Spoločenstva by sa 

mali vyčleniť dostatočné finančné zdroje 

na vyhodnocovanie ekologického a 

fytosanitárneho stavu lesov a ich 

rehabilitáciu vrátane zalesňovania; 

konštatuje, že tieto zdroje sú pre niektoré 

štáty, najmä Portugalsko a Španielsko, 

osobitne dôležité a naliehavo potrebné 

vzhľadom na viaceré doterajšie požiare, 

ktoré zasiahli celé tieto územia; 

Or. pt 
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11.12.2018 A8-0454/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0454/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Nový všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 

(2018/2275(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 j (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 1j.  požaduje zvýšenie rezervy na 

núdzovú pomoc a Fondu solidarity EÚ 

(FSEÚ) so zreteľom na najnovšie a 

tragické katastrofy, najmä požiare a 

extrémne sucho v Grécku, Portugalsku a 

Španielsku; 

Or. pt 

 

 


