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1.7.2015 A8-0217/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 
2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez 
ohľadu na vplyv preprogramovania v 
rokoch 2015 a 2016 to predstavuje nárast 
o +2,4 % v záväzkoch a +1,6 % v platbách 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2015; 
zdôrazňuje, že tieto celkovo mierne 
zvýšenia v smere stanovenom vo VFR 
zohľadňujúce infláciu nepredstavujú 
v reálnom vyjadrení takmer žiadne 
zvýšenie, čím sa zdôrazňuje význam 
efektívneho a účinného vynakladania 
prostriedkov; 

konštatuje, že návrh rozpočtu EÚ na rok 
2016 predstavuje 153,5 miliardy EUR 
vo viazaných rozpočtových prostriedkoch 
(vrátane 4,5 miliardy EUR 
preprogramovaných z roku 2014) a 143,5 
miliardy EUR v platobných rozpočtových 
prostriedkoch; poukazuje na to, že bez 
ohľadu na vplyv preprogramovania 
v rokoch 2015 a 2016 to predstavuje nárast 
o +2,4 % v záväzkoch a +1,6 % v platbách 
v porovnaní s rozpočtom na rok 2015; 
zdôrazňuje však, že by sme mali zachovať 
rovnakú úroveň viazaných a platobných 
rozpočtových prostriedkov alebo nakoniec 
viazané rozpočtové prostriedky znížiť, aby 
sa zabránilo prehlbovaniu problému 
neuhradených platieb; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 40a. zdôrazňuje, že v rámci povolebnej 
revízie VFR je potrebné prehodnotiť 
celkovú sumu vyhradenú na nástroj 
predvstupovej pomoci (IPA II), keďže ako 
uviedol sám predseda Juncker, počas jeho 
funkčného obdobia nie je naplánované 
žiadne nové pristúpenie k EÚ;  

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 41 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. konštatuje, že výdavky okruhu 5 sa 
zvýšili o 2,9 % v porovnaní s rozpočtom na 
rok 2015 na 8 908,7 milióna EUR, pričom 
tento údaj celkovo predstavuje 
administratívne výdavky inštitúcií 
(+ +2,2 %) a výdavky na dôchodky 
a európske školy (+ +5,4 %); konštatuje, 
že bola ponechaná rezerva 574,3 milióna 
EUR pod stropom; zdôrazňuje, že podiel 
okruhu 5 na rozpočte EÚ zostáva stabilný 
na úrovni 5,8 %; pripomína však, že tento 
údaj nezohľadňuje technickú pomoc 
vykázanú ako operačné výdavky; 

41. vyjadruje poľutovanie nad 
skutočnosťou, že výdavky okruhu 5 sa 
zvýšili o 2,9 % v porovnaní s rozpočtom na 
rok 2015 na 8 908,7 milióna EUR, pričom 
tento údaj celkovo predstavuje 
administratívne výdavky inštitúcií 
(+ +2,2 %) a výdavky na dôchodky 
a európske školy (+ +5,4 %); zdôrazňuje, 
že je potrebné zmraziť akékoľvek 
zvyšovanie administratívnych výdavkov 
inštitúcií EÚ; okrem toho pripomína, že 
tento údaj nezohľadňuje technickú pomoc 
vykázanú ako operačné výdavky; 

Or. en 
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1.7.2015 A8-0217/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 
 
Správa A8-0217/2015 

José Manuel Fernandes 

Rozpočet na rok 2016 – mandát na trialóg 
2015/2074(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 44 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

44. zdôrazňuje, že decentralizované 
agentúry zohrávajú kľúčovú úlohu pri 
tvorbe politík EÚ, a je odhodlaný 
zhodnotiť rozpočtové a personálne 
potreby všetkých agentúr podľa 
jednotlivých prípadov v záujme 
zabezpečenia primeraných rozpočtových 
prostriedkov a personálu pre všetky 
agentúry, a predovšetkým tie, ktorým boli 
nedávno pridelené nové úlohy alebo ktoré 
čelia vyššiemu pracovnému zaťaženiu 
z dôvodov stanovenia politických priorít 
alebo z iných dôvodov; je mimoriadne 
odhodlaný poskytnúť agentúram v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí potrebné 
zdroje na riešenie súčasných problémov s 
migráciou; opäť zdôrazňuje svoj nesúhlas 
s fondom pracovných miest určených na 
presun a očakáva, že sa nájde riešenie 
počas rozpočtového postupu s cieľom 
zastaviť ďalšie znižovanie počtu 
zamestnancov v decentralizovaných 
agentúrach; okrem toho opakuje svoj 
úmysel využiť medziinštitucionálnu 
pracovnú skupinu pre decentralizované 
agentúry s cieľom nájsť spoločný základ 
medzi inštitúciami, pokiaľ ide o prístup k 
agentúram z rozpočtového hľadiska, a to 
aj s ohľadom na zmierovací postup v 
súvislosti rozpočtom na rok 2016; 

44. zdôrazňuje potrebu analyzovať úlohu 
decentralizovaných agentúr, aby bola 
posúdená ich skutočná pridaná hodnota 
pri tvorbe politík EÚ; žiada, aby boli 
rozpočtové a personálne potreby agentúr 
posudzované jednotlivo, aby sa zabezpečili 
dostatočné prostriedky a zamestnanci iba 
tam, kde sú skutočne potrební; 
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