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Pozmeňujúci návrh  21 

José Manuel Fernandes, Siegfried Mureşan 

v mene poslaneckého klubu PPE 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že rozpočet Únie je 

v posledných rokoch vedľajšou obeťou 

dvojakého správania členských štátov, čo 

ich viedlo k tomu, že považujú svoje 

príspevky do rozpočtu Únie za záťaž 

a pristupujú k nim ako k premennej; v tejto 

súvislosti vyzýva na väčšiu pružnosť, 

pokiaľ ide o výdavky vynaložené 

členskými štátmi v špecifických 

oblastiach, akými sú investície v rámci 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI) a boj proti 

nezamestnanosti, chudobe a nerovnosti, a 

to aj v súvislosti s potrebou riešiť 

vznikajúce bezpečnostné hrozby a 

migračnú a utečeneckú krízu; zdôrazňuje, 

že rozpočet EÚ môže ako investičný 

rozpočet priniesť mimoriadne vysokú 

pridanú hodnotu EÚ tým, že posilní rast, 

konkurencieschopnosť a vytváranie 

pracovných miest v členských štátoch; 

upozorňuje na to, že je potrebné, aby sa 

k príspevkom členských štátov do rozpočtu 

Únie nepristupovalo ako k premennej v 

závislosti od makroekonomických 

podmienok; opätovne pripomína aj pridanú 

hodnotu rozpočtu Únie z hľadiska synergií 

a úspor z rozsahu; zdôrazňuje osobitnú 

situáciu izolovaných a okrajových 

regiónov a domnieva sa, že príspevky 

členských štátov do rozpočtu EÚ by sa 

6. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že rozpočet Únie je 

v posledných rokoch vedľajšou obeťou 

dvojakého správania členských štátov, čo 

ich viedlo k tomu, že považujú svoje 

príspevky do rozpočtu Únie za záťaž 

a pristupujú k nim ako k premennej; 

zdôrazňuje, že rozpočet EÚ môže ako 

investičný rozpočet priniesť mimoriadne 

vysokú pridanú hodnotu EÚ tým, že posilní 

rast, konkurencieschopnosť a vytváranie 

pracovných miest v členských štátoch; 

upozorňuje na to, že je potrebné, aby sa 

k príspevkom členských štátov do rozpočtu 

Únie nepristupovalo ako k premennej v 

závislosti od makroekonomických 

podmienok; opätovne pripomína aj pridanú 

hodnotu rozpočtu Únie z hľadiska synergií 

a úspor z rozsahu; zdôrazňuje osobitnú 

situáciu izolovaných a okrajových 

regiónov; 
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nemali brať do úvahy pri výpočte ich 

štrukturálnych deficitov; 

Or. en 


