
 

AM\1154519SK.docx  PE621.622v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

28.5.2018 B8-0239/6 

Pozmeňujúci návrh  21 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 9a. pripomína možnosť zavedenia 

koordinovaných opatrení zdaňovania v 

členských štátoch zameraných na veľký 

kapitál a v prospech ľudí, pracovníkov a 

ich krajín; odmieta myšlienku vytvorenia 

„európskej daňovej politiky“; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 10a. žiada vytvorenie podporných 

programov pre tie členské štáty, ktoré 

chcú rokovať o svojom vystúpení z 

eurozóny z dôvodu, že ich účasť v nej sa 

stala neudržateľnou a neúnosnou; 

domnieva sa, že takéto programy by mali 

poskytovať primeranú kompenzáciu za 

sociálne a hospodárske škody spôsobené 

pristúpením k jednotnej mene; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  11 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 11a. požaduje opätovné zameranie sa 

na jednu zo základných zásad SPP – 

najmä zásadu „zabezpečenia primeranej 

životnej úrovne poľnohospodárov“ – 

s cieľom bojovať proti zvýšeniu 

koncentrácie výroby, zníženiu počtu 

drobných poľnohospodárov a zvýšeniu 

regionálnych asymetrií a závislosti od 

tovaru zo zahraničia, čo zvýhodňuje 

najväčšie hospodárstva EÚ a veľké 

poľnohospodárske podniky; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že tento 

jav ohrozuje poľnohospodárske a vidiecke 

dedičstvo globálneho významu, zatiaľ čo 

veľké poľnohospodárske podniky 

rozširujú svoje marže a presadzujú svoj 

model globálneho potravinového systému 

s deštruktívnymi následkami pre životné 

prostredie; zdôrazňuje ústrednú úlohu 

poľnohospodárov v poľnohospodárskej 

a potravinovej politike; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  12 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 12a. vyzýva na posilnenie Európskeho 

námorného a rybárskeho fondu (ENRF), 

ktorý je v prvom rade zameraný na 

podporu maloobjemového pobrežného a 

drobného rybolovu, zlepšenie bezpečnosti 

flotily, pracovných podmienok a zdravia a 

hygieny na palube a zlepšenie vedomostí o 

vnútroštátnych zdrojoch, ako aj na 

prispievanie k budovaniu technických a 

vedeckých kapacít inštitúcií členských 

štátov v oblasti výskumu a vývoja; 

obraňuje vytvorenie mechanizmov 

kompenzácie a podpory príjmov rybárov v 

súvislosti s nestabilitou spojenou s 

rybolovnou činnosťou; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 13a. vyzýva na posilnenie rozpočtových 

položiek, ktorými sa podporujú účinné 

reakcie na prijímanie a sociálne 

začleňovanie utečencov a migrantov; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek  14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14a. dôrazne odmieta zriadenie 

Európskeho obranného fondu a 

Programu rozvoja európskeho obranného 

priemyslu, ako aj vytvorenie nového 

okruhu V „Bezpečnosť a obrana“, z 

ktorého bude Európsky obranný fond 

financovaný po roku 2020; pripomína, že 

v súlade s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o 

Európskej únii nesmú byť výdavky 

vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 

obrannými dôsledkami účtované na 

ťarchu rozpočtu Únie; odsudzuje 

bezprecedentnú rýchlosť, akou sa 

militarizuje EÚ, a vyjadruje hlboké 

poľutovanie nad touto skutočnosťou; 

naliehavo vyzýva na odzbrojenie vrátane 

jadrového odzbrojenia a demobilizáciu 

vojsk a ukončenie vonkajších vojenských 

zásahov; naliehavo vyzýva na rozpustenie 

NATO; pripomína, že najlepší spôsob 

podpory mieru je podpora opatrení na 

odstránenie chudoby, humanitárna 

pomoc a udržateľný a spravodlivý 

hospodársky a sociálny rozvoj; domnieva 

sa, že vonkajšia spolupráca by mala byť 

založená na zásade medzinárodnej 

solidarity a na úplnom rešpektovaní túžby 

každej krajiny po rozvoji a jeho tempa; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14b. zdôrazňuje, že je potrebná verejná 

SPP, ktorá uprednostňuje vnútorný trh, 

ktorá dáva rentabilné ceny do centra 

poľnohospodárskej politiky a ktorá 

zavádza nástroje na reguláciu trhov a 

výroby; odmieta akékoľvek pokusy o 

spätné prevádzanie nákladov SPP na 

vnútroštátnu úroveň; zdôrazňuje potrebu 

mechanizmov na verejnú reguláciu 

výroby a trhov na zabezpečenie 

spravodlivých cien pre výrobu a 

stabilného a spravodlivého príjmu pre 

poľnohospodárov; požaduje opätovné 

zameranie sa na jednu zo základných 

zásad SPP – najmä zásadu „zabezpečenia 

primeranej životnej úrovne 

poľnohospodárov“ – s cieľom bojovať 

proti zvýšeniu koncentrácie výroby, 

zníženiu počtu drobných 

poľnohospodárov a zvýšeniu 

regionálnych asymetrií a závislosti od 

tovaru zo zahraničia, čo zvýhodňuje 

najväčšie hospodárstva EÚ a veľké 

poľnohospodárske podniky; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že tento 

jav ohrozuje poľnohospodárske a vidiecke 

dedičstvo globálneho významu, zatiaľ čo 

veľké poľnohospodárske podniky 

rozširujú svoje marže a presadzujú svoj 

model globálneho potravinového systému 

s deštruktívnymi následkami pre životné 

prostredie; zdôrazňuje ústrednú úlohu 
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poľnohospodárov v poľnohospodárskej 

a potravinovej politike; zastáva názor, že 

od vzniku SPP táto politika neplní jednu 

zo svojich základných zásad, ktorou je 

„zabezpečenie primeranej životnej úrovne 

poľnohospodárov“; domnieva sa, že v 

pripravovanej reforme musí dôjsť k 

opätovnému zameraniu sa na túto 

základnú zásadu v snahe bojovať proti 

rastúcej koncentrácii výroby a znižovaniu 

počtu drobných poľnohospodárov, čo 

urýchľuje vyľudňovanie vidieka; 

zdôrazňuje ústrednú úlohu 

poľnohospodárov v poľnohospodárskej 

a potravinovej politike; rozhodne 

nesúhlasí s dominantným postavením 

veľkých agropotravinárskych podnikov 

na trhu, ani s nespravodlivým 

stanovovaním cien z ich strany na úkor 

bezpečnosti a kvality potravín, 

potravinovej sebestačnosti, zdravia ľudí 

a zvierat, dobrých životných podmienok 

zvierat a životného prostredia; zdôrazňuje 

význam boja proti nerovnostiam vo 

vidieckom hospodárstve a uľahčenia 

generačnej obmeny v odvetví 

poľnohospodárstva; vyzýva Komisiu, aby 

krátko pred budúcou reformou SPP 

presunula zameranie súčasnej SPP, ktorej 

dominujú intenzívne poľnohospodárstvo 

a extenzívne monokultúry, na udržateľné 

poľnohospodárstvo a potravinovú 

politiku, pričom sa zohľadnia rôzne 

hospodárske, sociálne, environmentálne, 

nutričné a zdravotné problémy a výzvy; 

preto vyjadruje poľutovanie nad škrtmi v 

rozpočte pre poľnohospodárstvo a 

vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

skutočnosťou, že tieto škrty sú zamerané 

na kľúčové opatrenia v oblasti rozvoja 

vidieka a agroenvironmentálnych 

výdavkov, a nie na menej cielené priame 

platby; je presvedčený, že tieto 

neprimerané škrty a odstránenie účelovo 

viazaných prostriedkov (tzv. ekologizácia) 

pre životné prostredie v rámci prvého 

piliera preukazujú, že napriek rétorike 

existuje všeobecný odklon od 
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agroenvironmentálnych inovácií a príklon 

k dlhodobým vzorcom správania, ktoré 

spôsobuje agroenvironmentálne 

problémy; vyzýva Komisiu, aby zaviedla 

opatrenia na zvýšenie viditeľnosti 

a posilnenie úlohy žien v odvetví 

poľnohospodárstva; dôrazne odsudzuje 

zaberanie pôdy a vyžaduje rýchle 

opatrenia od Komisie a členských štátov; 

opätovne potvrdzuje, že voda je 

univerzálnym právom a mala by byť 

zaručená pre každého človeka a nemala 

by byť predmetom privatizácie; vyzýva 

Komisiu, aby zakázala všetky formy 

patentovania osiva s cieľom chrániť 

poľnohospodárov pred tlakom 

konkurencie zo strany nadnárodných 

spoločností, ktoré produkujú osivá, a aby 

chránila miestne odrody a naše genetické 

a kultúrne dedičstvo; vyzýva Komisiu, aby 

v spolupráci s členskými štátmi zakázala 

povoľovanie a pestovanie GMO a ich 

uvádzanie na trh a aby do novej SPP 

zahrnula integrovanú ochranu proti 

škodcom ako podmienku na zníženie 

používania pesticídov; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 14c. vyzýva EÚ, aby sa vrátila k 

základným cieľom a zásadám Únie a 

kládla dôraz na otvorenú a slobodnú 

Európu, kde budú tí, ktorí utekajú pred 

prenasledovaním, prijímaní s otvorenou 

náručou, a kde sú zdroje nasmerované do 

spolupráce a nie do konfrontácie so 

susednými krajinami; odmieta vytvorenie 

európskej obrannej únie a aktiváciu stálej 

štruktúrovanej spolupráce (PESCO), čo 

poškodzuje aj zásadu konsenzu v rámci 

spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej 

politiky (SZBP) a spoločnej bezpečnostnej 

a obrannej politiky (SBOP), vedie k 

vytvoreniu armády EÚ a priamo 

poukazuje na väčšie množstvo konfliktov 

a menej mieru; nesúhlasí preto so 

zvyšovaním rozpočtov členských štátov na 

bezpečnosť a obranu; trvá na tom, že EÚ 

a jej členské štáty by sa mali usilovať 

o mier a diplomatické a mierové riešenie 

konfliktov, a to aj prostredníctvom 

sprostredkovateľských iniciatív 

a programov na odzbrojenie, 

demobilizáciu a reintegráciu v súlade 

s Chartou OSN; podporuje systém Zmluvy 

o nešírení jadrových zbraní (NPT) 

a jadrové odzbrojenie; dôrazne odmieta 

zriadenie Európskeho obranného fondu a 

Programu rozvoja európskeho obranného 

priemyslu, ako aj vytvorenie nového 

okruhu V „Bezpečnosť a obrana“, z 
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ktorého bude Európsky obranný fond 

financovaný po roku 2020; pripomína, že 

v súlade s článkom 41 ods. 2 Zmluvy o 

Európskej únii nesmú byť výdavky 

vyplývajúce z operácií s vojenskými alebo 

obrannými dôsledkami účtované na 

ťarchu rozpočtu Únie; odsudzuje 

bezprecedentnú rýchlosť, akou sa 

militarizuje EÚ, a vyjadruje hlboké 

poľutovanie nad touto skutočnosťou; 

naliehavo vyzýva na odzbrojenie vrátane 

jadrového odzbrojenia a demobilizáciu 

vojsk a ukončenie vonkajších vojenských 

zásahov; naliehavo vyzýva na rozpustenie 

NATO; pripomína, že najlepší spôsob 

podpory mieru je podpora opatrení na 

odstránenie chudoby, humanitárna 

pomoc a udržateľný a spravodlivý 

hospodársky a sociálny rozvoj; domnieva 

sa, že vonkajšia spolupráca by mala byť 

založená na zásade medzinárodnej 

solidarity a na úplnom rešpektovaní túžby 

každej krajiny po rozvoji a jeho tempa; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Luke Ming Flanagan 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia  B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje 

Návrh uznesenia 

Citácia (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na skutočnosť, že Komisia 

navrhuje vyplniť medzery vo financovaní, 

ktoré spôsobí brexit, ďalšími zdrojmi 

príjmov z vlastných zdrojov; 

so zreteľom na skutočnosť, že tak nedôjde 

k zníženiu celkovej sumy príjmov na 

distribúciu; 

so zreteľom na skutočnosť, že vystúpením 

Spojeného kráľovstva z Európskej únie 

bude tak aj o jeden členský štát menej na 

čerpanie z fondov Únie, a teda aj väčší 

pomerný podiel dostupný pre všetky 

ostatné členské štáty v oblastiach, ako je 

napríklad spoločná poľnohospodárska 

politika, spoločná rybárska politika, 

Kohézny fond atď.; 

Or. en 

 

 


