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19.10.2017 B8-0565/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. je presvedčený o tom, že diskusia 

o budúcnosti financií Európskej únie 

nemôže prebiehať bez toho, aby sa brali 

do úvahy ponaučenia z predchádzajúcich 

viacročných finančných rámcov (VFR) 

a najmä VFR na roky 2014 – 2020; 

poukazuje na závažné nedostatky 

súčasného VFR, ktorý dosiahol hranice 

svojich možností s cieľom poskytovať 

Únii zdroje potrebné na to, aby mohla 

čeliť celému radu vážnych kríz a nových 

výziev a financovať svoje nové politické 

priority; zdôrazňuje svoj názor, že nízka 

úroveň súčasného VFR sa ukázala ako 

nedostatočná na pokrytie skutočných 

potrieb a politických ambícií Únie; 

1. je presvedčený o tom, že diskusia 

o budúcnosti financií Európskej únie 

nemôže prebiehať bez toho, aby sa brali 

do úvahy ponaučenia z predchádzajúcich 

viacročných finančných rámcov (VFR), 

a najmä VFR na roky 2014 – 2020; 

poukazuje na závažné nedostatky 

súčasného VFR; zdôrazňuje svoj názor, 

že nízka úroveň súčasného VFR sa 

ukázala ako nedostatočná na riešenie 

hlbokej hospodárskej a sociálnej krízy, 

ktorú členské štáty zaznamenali od roku 

2007/2008; domnieva sa preto, že podiel 

politiky súdržnosti na celkovom rozpočte 

EÚ by sa vo VFR po roku 2020 mal 

výrazne posilniť, keďže politika 

súdržnosti zohráva dôležitú úlohu v boji 

proti nerovnosti medzi členskými štátmi a 

v rámci nich; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. víta skutočnosť, že Komisia 

predložila Diskusný dokument 

o budúcnosti financií EÚ; konštatuje, 

že Komisia premieta do rozpočtovej 

terminológie päť scenárov budúceho 

modelu Európskej únie, ktoré sú opísané 

v bielej knihe o budúcnosti Európy 

z marca 2017, pričom sa zaoberá 

viacerými základnými črtami a zásadami 

rozpočtu EÚ; súhlasí s navrhnutou 

metodikou a pozitívne hodnotí vyhlásenie 

Komisie o tom, že budúci VFR sa musí 

opierať o jasnú víziu európskych priorít; 

vyjadruje presvedčenie, že tento dokument 

vytvorí jasnú štruktúru diskusií a otvorí 

veľmi potrebnú politickú diskusiu 

o zameraní, účele a úrovni rozpočtu EÚ 

so zreteľom na základné ciele a budúce 

výzvy Únie; vyzýva členské štáty, 

aby viedli konzultácie s občanmi 

a aby aktívnym a konštruktívnym 

spôsobom zaznamenali ich predstavu 

o budúcnosti rozpočtu EÚ; 

2. berie na vedomie, že Komisia 

predložila Diskusný dokument 

o budúcnosti financií EÚ; s poľutovaním 

však konštatuje propagandistický tón 

tohto dokumentu ako celku 

a nedostatočné kritické sebahodnotenie 

hlavných problémov a nedostatkov 

súvisiacich s rozpočtom EÚ; berie 

na vedomie vyhlásenie Komisie o tom, 

že budúci VFR sa musí opierať o jasnú 

víziu európskych priorít; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje zámer Komisie predložiť 

viacročný finančný rámec po roku 2020, 

ktorý je dôsledne zameraný na prehĺbenie 

neoliberálnej politickej línie EÚ a 

posilnenie jej bezpečnostných a 

militaristických politík, ako aj jej 

rasistickú a xenofóbnu migračnú politiku 

na úkor hospodárskej, sociálnej a 

územnej súdržnosti a mieru a solidarity 

medzi jej občanmi; 

Or. en 



 

AM\1137621SK.docx  PE611.491v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

19.10.2017 B8-0565/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že štyri z piatich scenárov 

(Pokračovanie v súčasnom smerovaní, 

Menej spoločne, Niektorí robia viac 

a Radikálna zmena) znamenajú skutočný 

pokles ambícií Únie a predpokladajú 

obmedzenie dvoch hlavných dlhoročných 

politík EÚ a základných kameňov 

európskeho projektu zakotveného 

v zmluvách – spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a politiky 

súdržnosti; zdôrazňuje svoje dlhodobé 

stanovisko, že dodatočné politické priority 

by mali byť spojené s dodatočnými 

finančnými prostriedkami a nemali by byť 

financované na úkor existujúcich politík 

EÚ; domnieva sa, že piaty scenár (Oveľa 

viac spoločne) je pozitívnym 
a konštruktívnym východiskom 

prebiehajúcej diskusie o budúcnosti 

financií EÚ, a teda o budúcom modeli 

Európskej únie; nabáda Komisiu, 

aby vypracovala scenár, v ktorom 

zohľadní odporúčania Parlamentu 

s cieľom reagovať na súčasné a budúce 

výzvy a tiež vymedziť nový súbor priorít; 

3. odsudzuje návrhy na zníženie 

pridelených rozpočtových prostriedkov na 

politiku súdržnosti, či už v absolútnom 

alebo relatívnom vyjadrení; v tejto 

súvislosti pripomína, že v 

predchádzajúcich dvoch VFR (2007 – 

2013 a 2014 – 2020) zaznamenali 

rozpočtové riadky pre sociálnu a územnú 

súdržnosť, udržateľný rast a prírodné 

zdroje prudké zníženie; konštatuje, že to 

jasne protirečí priorite hospodárskej a 

sociálnej súdržnosti aj myšlienke 

solidarity v rámci EÚ, ktoré si inštitúcie 

EÚ tak vysoko cenia; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. vyjadruje poľutovanie nad 

zvažovanou možnosťou zvýšiť rozpočtové 

prostriedky pre militarizmus, 

sekuritarianizmus a zasahovanie 

v zahraničí, politické a ideologické 

riešenie, ktoré nielenže financuje a 

podporuje niekoľko prebiehajúcich 

ozbrojených konfliktov, ale bolo aj 

príčinou migračných tokov a plienenia 

zdrojov v rozvojových krajinách; 

odsudzuje skutočnosť, že Komisia tvrdí, že 

na obdobie po roku 2020 ročne z rozpočtu 

EÚ na európsky obranný fond vyčlení 1,5 

miliardy EUR, čo by spolu s príspevkami 

členských štátov do spoločných projektov 

v oblasti rozvoja mohlo vytvoriť náklady v 

oblasti obranného výskumu a spôsobilostí 

vo výške 5,5 miliardy EUR ročne; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. dôrazne odsudzuje neoliberálnu 

rétoriku tohto diskusného dokumentu, 

pretože občanom EÚ aj naďalej vnucuje 

neoliberálny model tým, že navrhla, aby 

sa v budúcom VFR posilnila 

makroekonomická podmienenosť 

prostredníctvom posilnenia prepojenia 

medzi vyplácaním prostriedkov z 

Kohézneho fondu a vykonávaním 

štrukturálnych reforiem, hospodárskeho 

riadenia a európskeho semestra; okrem 

toho odmieta všetky pokusy naviazať 

vyplácanie finančných prostriedkov z 

rozpočtu EÚ na dodržiavanie zásad 

právneho štátu v členských štátoch; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. odmieta zámer zvýšiť finančné 

prostriedky na obranu a vonkajšiu 

činnosť okrem iného prostredníctvom 

prevodu prostriedkov z Kohézneho fondu; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3d. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

týchto päť scenárov má aj napriek tomu, 

že predstavujú odlišné návrhy týkajúce sa 

rozpočtových prostriedkov a pôvodu 

rozpočtových príjmov, jeden spoločný 

menovateľ: všetky predpokladajú, že 

výdavky na politiku súdržnosti 

a poľnohospodárstvo, či už v absolútnom 

alebo relatívnom vyjadrení, by sa mali 

znížiť v prospech vonkajšej činnosti, 

obrany a bezpečnosti; domnieva sa, že ide 

o hlboko ideologické riešenie, ktoré jasne 

ukazuje, komu a čomu slúži európsky 

kapitalistický integračný proces; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 e (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3e pokiaľ ide o spoločnú 

poľnohospodársku politiku, žiada 

odstránenie nerovností v rozdeľovaní 

platieb medzi členské štáty, výrobné 

strediská a výrobcov; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. pripomína, že v súlade s článkom 

311 ZFEÚ si Únia musí sama zabezpečiť 

prostriedky potrebné na dosahovanie 

svojich cieľov; domnieva sa, že nedostatky 

súčasného VFR a rozsah nových priorít, 

ako aj vplyv vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z Únie vedú k tomu istému 

záveru: potrebe prelomiť strop výdavkov 

na úrovni 1 % hrubého národného 

dôchodku EÚ (HND), a teda výrazne 

zvýšiť rozpočet Únie, aby bolo možné 

reagovať na budúce výzvy; v tejto 

súvislosti odmieta akékoľvek nominálne 

zníženie objemu rozpočtu EÚ v ďalšom 

VFR, a preto je presvedčený, že budúci 

VFR by sa mal stanoviť vo výške najmenej 

1,23 % HND EÚ; zastáva názor, že členské 

štáty by mali o tejto problematike 

diskutovať; 

4. pripomína, že v súlade s článkom 

311 ZFEÚ si Únia musí sama zabezpečiť 

prostriedky potrebné na dosahovanie 

svojich cieľov; domnieva sa, že nedostatky 

súčasného VFR a rozsah nových priorít, 

ako aj vplyv vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z Únie vedú k tomu istému 

záveru: potrebe prelomiť strop výdavkov 

na úrovni 1 % hrubého národného 

dôchodku EÚ (HND), a teda výrazne 

zvýšiť rozpočet Únie, aby bolo možné 

reagovať na budúce výzvy; v tejto 

súvislosti odmieta akékoľvek nominálne 

zníženie objemu rozpočtu EÚ v ďalšom 

VFR, a preto je presvedčený, že budúci 

VFR by sa mal stanoviť vo výške najmenej 

8 % HND EÚ; zastáva názor, že členské 

štáty by mali o tejto problematike 

diskutovať; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. pripomína, že viacročný finančný 

rámec (VFR) na obdobie 2014 – 2020 

predstavuje menej ako 1 % hrubého 

národného dôchodku členských štátov, čo 

predstavuje výrazné zníženie v porovnaní 

s predchádzajúcim VFR; žiada preto 

podstatné zvýšenie rozpočtu EÚ, ktorý by 

sa v budúcom VFR mal prinajmenšom 

zdvojnásobiť, ako aj rozpočet 

pozostávajúci z príspevkov členských 

štátov na základe hrubého národného 

príjmu, aby sa zachovala a posilnila 

príspevková solidarita; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rozpočet EÚ je v prevažnej miere 

financovaný z príspevkov členských štátov 

na základe HND, a nie zo skutočných 

vlastných zdrojov, ako je stanovené 

v zmluvách EÚ; pripomína svoj záväzok 

uskutočniť plnohodnotnú reformu 

systému vlastných zdrojov EÚ, ktorej 

hlavnými zásadami budú jednoduchosť, 

spravodlivosť a transparentnosť a ktorá 

bude v súlade s odporúčaniami skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; 

zdôrazňuje, že každý takýto systém by mal 

obsahovať vyvážený súbor nových 

vlastných zdrojov EÚ určených 

na podporu politických cieľov EÚ, ktoré 

by mali byť zavedené postupne, aby sa 

zabezpečilo spravodlivejšie a stabilnejšie 

financovanie EÚ; zdôrazňuje navyše, 

že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 

je príležitosťou na zrušenie všetkých 

rabatov; očakáva, že Komisia predloží 

na tento účel ambiciózne legislatívne 

návrhy, a poukazuje na to, že pri budúcich 

rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom 

v budúcom VFR bude pristupovať ako 

k jednému balíku; 

5. zdôrazňuje, že žiadny systém 

vlastných zdrojov EÚ by nemal oslabovať 

a nahrádzať zásadu príspevkovej 

solidarity; zdôrazňuje navyše, 

že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 

je príležitosťou na zrušenie všetkých 

rabatov; očakáva, že Komisia predloží 

na tento účel legislatívne návrhy, 

a poukazuje na to, že pri budúcich 

rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom 

v budúcom VFR bude pristupovať ako 

k jednému balíku; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta úmysel Komisie navrhnúť 

budúci rozpočet EÚ na základe zásad, ako 

sú pridaná hodnota EÚ, zameranie 

na výkon, zodpovednosť, väčšia flexibilita 

v stabilnom rámci a jednoduchšie 

pravidlá, ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente; 

Vypúšťa sa. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 7a. domnieva sa, že EÚ by mala 

pokročiť smerom k fiškálnej únii v rámci 

progresívneho modelu solidarity 

pod kontrolou Parlamentu a z hľadiska 

príjmov by mala posilniť fiškálne kapacity 

prostredníctvom zmeny daňového režimu, 

čo by znamenalo zrušenie všetkých 

doteraz zavedených zvýhodnení; domnieva 

sa, že hospodárstva EÚ by mali prispievať 

v súlade s ich hospodárskym významom a 

ich úrovňou príjmu na obyvateľa; 

konštatuje, že s cieľom vytvoriť takýto 

model solidarity sa daň z príjmu 

právnických osôb musí harmonizovať na 

úrovni EÚ, pokiaľ ide o zdaniteľný 

základ na stanovenie minimálnej účinnej 

daňovej sadzby a zjednotenie systému 

výpočtu ziskov tým, že sa nadnárodným 

spoločnostiam uloží povinnosť deklarovať 

všetky príjmy prinajmenšom v rámci 

priestoru EÚ; domnieva sa, že sú tiež 

nevyhnutné nové dane, ako napríklad daň 

z emisií skleníkových plynov, ako aj 

uplatňovanie dane z finančných 

transakcií, ktoré zabránia špekulatívnym 

mechanizmom a finančnému správaniu, 

ktoré by mohlo spôsobiť systémové riziko, 

čo by si tiež vyžadovalo izoláciu daňových 

rajov, ako aj zákaz alebo sankcionovanie 
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transakcií s nespravodlivými alebo 

nespolupracujúcimi daňovými 

jurisdikciami. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. berie na vedomie, že snaha 

o európsku pridanú hodnotu je zásadnou 

otázkou, ktorú treba riešiť, a súhlasí 

s tým, že rozpočet Únie by mal slúžiť 

okrem iného ako nástroj na dosahovanie 

cieľov zmluvy a zabezpečovanie 

európskych verejných statkov; poukazuje 

však na mnohostrannosť koncepcie 

európskej pridanej hodnoty a jej 

rôznorodé interpretácie a varuje pred 

akýmikoľvek pokusmi použiť jej definíciu 

na spochybnenie významu politík 

a programov EÚ z výlučne 

kvantitatívneho alebo krátkodobého 

ekonomického hľadiska; zastáva názor, 

že existuje jednoznačná pridaná hodnota 

v prípade, ak akcia na európskej úrovni: 

– prekračuje maximálny možný dosah 

vnútroštátneho, regionálneho alebo 

miestneho úsilia (účinok 

presahovania);  

– podnecuje opatrenia na vnútroštátnej, 

regionálnej alebo miestnej úrovni 

zamerané na plnenie cieľov zmluvy 

EÚ, ktoré by inak neboli realizované; 

– podporuje činnosti, ktoré môžu byť 

z dôvodu ich veľmi vysokej finančnej 

náročnosti financované len 

9. berie na vedomie, že rozpočtom 

Európskej únie by sa mali podporovať 

verejné investície prostredníctvom 

podpory produktívnych a strategických 

sektorov (vrátane ich modernizácie a 

udržateľnosti), vytvárania pracovných 

miest, boja proti chudobe, sociálnemu 

vylúčeniu a nerovnostiam, ochrany 

životného prostredia a plného využitia 

potenciálu každej krajiny a regiónu, ako 

aj presadzovania vonkajších vzťahov 

založených na solidarite, spolupráci, 

vzájomnej úcte a mieri; 
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prostredníctvom združovania zdrojov 

na úrovni EÚ; alebo 

– prispieva k vytvoreniu a podpore mieru 

a stability v susedstve EÚ a ďalších 

oblastiach; 

nabáda Komisiu, aby koncepciu európskej 

pridanej hodnoty ďalej rozvíjala 

a zároveň zohľadňovala územné danosti; 

vyzýva Komisiu, aby navrhla ukazovatele 

výkonnosti vhodné na tento účel; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 16a. konštatuje, že Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) nebol 

schopný zvýšiť investície do vhodných 

činností v dostatočnom rozsahu; 

domnieva sa, že je najvyšší čas nahradiť 

EFSI, ktorý zneužíva finančné nástroje a 

poskytuje finančné prostriedky pre 

investície súkromného sektora, ktoré by sa 

vykonali v každom prípade, uplatňujúc 

logiku socializácie strát a privatizácie 

ziskov; vyzýva EÚ, aby namiesto neho 

vypracovala komplexný verejný sociálno-

ekologický investičný plán financovaný z 

novej fiškálnej kapacity a orientovaný na 

rozvoj najviac znevýhodnených regiónov, 

zaviazala sa k ekologickej transformácii, 

rozvoju nadnárodnej infraštruktúry, 

technológií a ekologicky efektívneho 

využívania surovín a obnoviteľnej 

energie, ako aj k vytváraniu väčšieho 

počtu lepších pracovných miest; v tejto 

súvislosti sa domnieva, že 

uprednostňovanie vedy a inovatívny 

rozvoj čistých a ekologicky účinných 

technológií, ktorými sa optimalizuje 

využívanie surovín, výroba prispôsobuje 

sociálnym potrebám a znižuje sa 

ekologická stopa, by predstavovalo 

najvhodnejší spôsob investícií na podporu 

udržateľných zmien v priemysle. 
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Or. en 

 

 


