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4.7.2016 A8-0224/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie E a (nové) 

  

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh  

 Ea. keďže Spojené kráľovstvo je jedným z 

najväčších čistých prispievateľov do 

rozpočtu EÚ a rozhodnutie opustiť 

Európsku úniu prijaté britskými občanmi 

23. júna 2016 bude mať významný vplyv 

na zdroje EÚ; 

 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. konštatuje, že v reakcii na tento 

naliehavý problém nová Komisia navrhla v 

roku 2014 investičný plán pre Európu a 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI) s cieľom 

mobilizovať 315 miliárd EUR na nové 

investície do reálnej ekonomiky; 

opakovane zdôrazňuje svoju jasnú 

podporu EFSI, ktorý má dôrazným a 

cieleným spôsobom naštartovať 

hospodárske odvetvia, ktoré vytvárajú rast 

a pracovné miesta; konštatuje, že mnohé 

projekty už boli schválené a vykonávajú 

sa; konštatuje, že záruka, ktorú poskytuje 

Únia na EFSI, je krytá zo záručného fondu 

vo výške 8 miliárd EUR zriadeného v 

rámci rozpočtu EÚ; 

15. konštatuje, že v reakcii na tento 

naliehavý problém nová Komisia navrhla v 

roku 2014 investičný plán pre Európu a 

vytvorenie Európskeho fondu pre 

strategické investície (EFSI) s cieľom 

mobilizovať 315 miliárd EUR na nové 

investície do reálnej ekonomiky; 

konštatuje však, že projekty vybrané pre 

EFSI nepredstavujú nové investície do 

reálnej ekonomiky, ale refinancovanie 

existujúcich projektov, ktoré sú z 

hľadiska hospodárskej, sociálnej a 

environmentálnej udržateľnosti 

pochybné; zdôrazňuje tiež, že záruka, 

ktorú poskytuje Únia na EFSI, je krytá zo 

záručného fondu vo výške 8 miliárd EUR 

zriadeného v rámci rozpočtu EÚ, ktorý 

tvoria prostriedky presmerované z 

programov ako Horizont 2020 a Nástroj 

na prepájanie Európy (NPE); 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. dôrazne podporuje pokračovanie 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (YEI), ktorá predstavuje 

spôsob, ako rýchlo reagovať pri riešení 

nezamestnanosti mladých ľudí na základe 

potrebných úprav vyplývajúcich z 

prebiehajúceho hodnotenia; domnieva sa, 

že je možné to dosiahnuť iba tým, že bude 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 
mladých ľudí do konca existujúceho VFR 

vyčlenených aspoň toľko viazaných 

rozpočtových prostriedkov, koľko ich bolo 

na tento program vyčlenených každoročne 

v priebehu prvých dvoch rokov tohto 

obdobia (6 miliárd EUR prednostne 

uvoľnených v rokoch 2014 – 2015), a to 

na základe výsledku nadchádzajúceho 

posúdenia Komisie; konštatuje, že 

súčasťou toho by mala byť revízia stropov 

v podokruhu 1b („Hospodárska, sociálna 

a územná súdržnosť“) smerom nahor, 

pretože nie sú k dispozícii žiadne rezervy; 

43. domnieva sa, že iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí (YEI), ktorá 

predstavuje spôsob, ako rýchlo reagovať 

pri riešení nezamestnanosti mladých ľudí, 

zatiaľ nedokázala dosiahnuť svoje ciele; 

domnieva sa, že cieľ uľahčiť 

zamestnávanie mladých ľudí možno 

dosiahnuť len riešením rozdielov 

vyplývajúcich z jednotnej meny, 

odstránením sociálnych a hospodárskych 

obmedzení, ktoré prináša EÚ, a 

generovaním masívnych verejných 

investícií; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 49a. považuje za veľmi dôležité, aby sa 

zvážili rôzne možnosti v oblasti platieb 

vrátane zmrazenia budúcich 

programových záväzkov s nízkou prioritou 

do vyriešenia všetkých zostávajúcich 

nedoplatkov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 62a. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby 

rozhodli, v ktorých prípadoch možno 

programy financovať a realizovať 

efektívnejšie na európskej úrovni a v 

ktorých prípadoch sú  opatrenia na 

vnútroštátnej úrovni primeranejšie a viac 

v súlade so zásadou subsidiarity; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75. zdôrazňuje potrebu znížiť podiel 

príspevkov do rozpočtu Únie založených 

na HND s cieľom odstrániť prístup 

primeranej návratnosti uplatňovaný 

členskými štátmi; zdôrazňuje, že by sa tým 

znížilo zaťaženie vnútroštátnych financií a 

zabezpečila sa tak dostupnosť dotknutých 

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na rozpočty 

členských štátov; pripomína, že súčasný 

vlastný zdroj DPH je mimoriadne 

komplexný a predstavuje v podstate druhý 

príspevok založený na HND, a preto 

vyzýva, aby sa buď uskutočnila zásadná 

reforma tohto vlastného zdroja, alebo aby 

sa úplne zrušil; považuje však za potrebné 

zachovať príspevky založené na HND ako 

zložku rozpočtu vzhľadom na to, že plnia 

funkciu vyrovnávacieho príspevku; 

75. zdôrazňuje potrebu znížiť podiel 

príspevkov do rozpočtu Únie založených 

na HND s cieľom odstrániť prístup 

primeranej návratnosti uplatňovaný 

členskými štátmi; zdôrazňuje, že by sa tým 

znížilo zaťaženie vnútroštátnych financií a 

zabezpečila sa tak dostupnosť dotknutých 

zdrojov, ktoré sú k dispozícii na rozpočty 

členských štátov; pripomína, že súčasný 

vlastný zdroj DPH je mimoriadne 

komplexný a predstavuje v podstate druhý 

príspevok založený na HND, a preto 

vyzýva, aby sa buď uskutočnila zásadná 

reforma tohto vlastného zdroja, alebo aby 

sa úplne zrušil; považuje však za potrebné 

zachovať príspevky založené na HND ako 

zložku rozpočtu vzhľadom na to, že plnia 

funkciu vyrovnávacieho príspevku; 

zdôrazňuje, že zmeny, ktoré majú vplyv na 

rozpočtové príjmy Únie, by nemali mať 

nepriaznivý vplyv na občanov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80a. odmieta myšlienku osobitného 

rozpočtu pre eurozónu, pretože by to 

potvrdilo významný rozdiel medzi 

krajinami, ktoré používajú euro, a tými, 

ktoré si ponechali vlastnú menu, a viedlo 

k technokratickým formáciám na úkor 

demokratickej národnej zvrchovanosti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Príprava povolebnej revízie VFR na roky 2014 – 2020: príspevok Parlamentu pred 

predložením návrhu Komisie 

2015/2353(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 82a. domnieva sa, že v prípade 

financovania iniciatív nezahrnutých do 

rozpočtu by prvou možnosťou mal vždy 

byť presun rozpočtových prostriedkov z 

existujúcich neprioritných rozpočtových 

riadkov, pričom je nutné vyhnúť sa 

mrhaniu a zlému riadeniu; 

Or. en 

 

 


