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4.7.2016 A8-0224/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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, 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; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. je presvedčený o tom, že hoci plne 

schvaľuje rozsiahlu politickú a finančnú 

podporu pre EFSI, z rozpočtu EÚ by sa 

nemali financovať nové iniciatívy na úkor 

existujúcich programov a politík Únie; má 

v úmysle splniť svoj záväzok v plnej miere 

kompenzovať škrty týkajúce sa EFSI 

ovplyvňujúce Horizont 2020 a NPE, aby 

mohli plniť svoje ciele, ktoré boli prijaté 

len pred dvomi rokmi, a aby mohla Únia 

dosiahnuť svoje ciele v oblasti výskumu a 

inovácií; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že 

úroveň financovania ďalších programov v 

podokruhu 1a („Konkurencieschopnosť pre 

rast a zamestnanosť“) by nemala byť touto 

kompenzáciou ovplyvnená, pričom 

poukazuje na ich nesporný prínos k rastu, 

tvorbe pracovných miest a 

konkurencieschopnosti; domnieva sa, že 

rezervy v podokruhu 1a nie sú dostatočné 

na uspokojenie týchto potrieb, a preto 

vyzýva na zvýšenie stropu tohto 

podokruhu; 

42. zdôrazňuje preto, že maximalistický 

prístup k revízii VFR môže viesť k revízii 

VFR až po strop vlastných zdrojov (1,29% 

HND EÚ v záväzkoch), čo by znamenalo 

približné zvýšenie investícií o 150 mld. 

EUR na dosiahnutie cieľov stratégie 

Európa 2020 a na splnenie 

medzinárodných záväzkov EÚ, ako sú 

COP 21 a ciele nadväzujúce na miléniové 

rozvojové ciele; opakuje preto svoje 

stanovisko, že pôvodný návrh Komisie, 

ktorý bol následne zoškrtaný o 85 mld. 

EUR, bol nedostatočný na financovanie 

existujúcich politických priorít súvisiacich 

so stratégiou Európy v oblasti 

inteligentného, udržateľného a 

inkluzívneho rastu, nových úloh podľa 

Lisabonskej zmluvy a nepredvídaných 

udalostí, ako aj politických cieľov a 

záväzkov stanovených samotnou 

Európskou radou; domnieva sa preto, že 

výsledok revízie by mal logicky skončiť 

niekde medzi uvedenými minimálnymi a 

maximálnymi limitmi; je presvedčený o 

tom, že hoci plne schvaľuje rozsiahlu 

politickú a finančnú podporu pre EFSI, z 

rozpočtu EÚ by sa nemali financovať nové 

iniciatívy na úkor existujúcich programov a 

politík Únie; má v úmysle splniť svoj 

záväzok v plnej miere kompenzovať škrty 
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týkajúce sa EFSI ovplyvňujúce Horizont 

2020 a NPE, aby mohli plniť svoje ciele, 

ktoré boli prijaté len pred dvomi rokmi, a 

aby mohla Únia dosiahnuť svoje ciele v 

oblasti výskumu a inovácií; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje, že úroveň 

financovania ďalších programov v 

podokruhu 1a („Konkurencieschopnosť pre 

rast a zamestnanosť“) by nemala byť touto 

kompenzáciou ovplyvnená, pričom 

poukazuje na ich nesporný prínos k rastu, 

tvorbe pracovných miest a 

konkurencieschopnosti; domnieva sa, že 

rezervy v podokruhu 1a nie sú dostatočné 

na uspokojenie týchto potrieb, a preto 

vyzýva na zvýšenie stropu tohto 

podokruhu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 47 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47a. pripomína, že opatrenia na riešenie 

humanitárnych problémov by nemali ísť 

na úkor úniového financovania rozvoja a 

politík v iných oblastiach; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 47 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47b. domnieva sa, že nové politické 

priority by sa nemali navrhovať na úkor 

dohodnutých programov v rámci 

súčasného VFR, ako sú Horizont 2020, 

NPE, COSME, Galileo a Copernicus, a 

vopred vyčlenených rozpočtových 

prostriedkov pre jednotlivé krajiny, ktoré 

by sa mali v plnej miere vyčerpať; 

upozorňuje však na skutočnosť, že 

rozpočet na ITER je väčší než akákoľvek 

iná investícia do výskumu a vývoja v 

oblasti energetiky; vyjadruje hlboké 

poľutovanie nad tým, že niektoré členské 

štáty sú nútené prehodnotiť svoje priority 

financovania v oblasti výskumu z dôvodu 

veľkého nárastu nákladov na ITER; 

zdôrazňuje, že Parlament odhlasoval 

odloženie schválenia účtovnej závierky 

ITER za rok 2014 z dôvodov zlého 

riadenia, oneskorení a nadmerných 

nákladov; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 47 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47c. je pevne presvedčený, že ITER je 

najväčšou chybnou investíciou EÚ do 

výskumu a vývoja v oblasti energetiky; 

žiada, aby sa investície vyčlenené na 

ITER zastavili a prerozdelili na vývoj a 

zavádzanie udržateľných energetických 

riešení, ktoré sú už dostupné alebo budú 

dostupné v blízkej budúcnosti, na účinné 

prispetie k dosiahnutiu klimatických a 

energetických cieľov do roku 2020; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 47 d (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  47d. požaduje zvýšenie finančnej podpory 

troch európskych programov, ktoré sa 

priamo týkajú občanov – Kreatívna 

Európa, Európa pre občanov a Erasmus 

+, keďže tieto programy vytvárajú nové 

položky subvencií, aby reagovali na 

súčasnú situáciu integrácie a vzdelávania 

utečencov, a sú v prvej línii krokov Únie a 

členských štátov zameraných na zlepšenie 

celkovej sociálnej situácie, vzájomného 

porozumenia a spolužitia v našich 

rozdielnych spoločnostiach; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. domnieva sa, že je v prvom rade 

potrebné podniknúť kroky, ktorými sa 

predíde vzniku ďalšej platobnej krízy ku 

koncu súčasného VFR; pevne verí, že by sa 

malo vyvinúť maximálne úsilie o to, aby sa 

predišlo podobnému nahromadeniu 

neuhradených faktúr, aké bolo 

zaznamenané počas predchádzajúceho 

obdobia; zdôrazňuje však, že už dnes je 

možné očakávať, že v druhej polovici VFR 

dôjde k výraznému tlaku na platby, pričom 

potreby platobných rozpočtových 

prostriedkov by mali súčasne dosiahnuť 

svoje normálne maximum; domnieva sa, že 

dodatočný tlak vyplýva okrem iného zo 

započítania rezervy na nepredvídané 

udalosti do stropov platieb na roky 2018 – 

2020, ktoré sú už aj tak obmedzené, z 

výrazného oneskorenia pri zavádzaní 

nových programov, na ktoré sa vzťahuje 

zdieľané hospodárenie, vrátane iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, z 

platobného profilu EFSI a z dodatočných 

platieb zodpovedajúcich nedávnemu 

zvýšeniu viazaných rozpočtových 

prostriedkov v súvislosti s migračnou a 

utečeneckou krízou; 

48. zdôrazňuje preto, že maximalistický 

prístup k revízii VFR môže viesť k revízii 

VFR až po strop vlastných zdrojov (1,23% 

HND EÚ v platbách), čo by zhruba viedlo 

k ďalším 120 mld. EUR; preto opakovane 

zdôrazňuje svoje stanovisko, že pôvodný 

návrh Komisie, ktorý bol následne 

zoškrtaný o 91 mld. EUR v platbách, bol 

nedostatočný na preklenutie medzery 

medzi záväzkami a platbami a na zníženie 

objemu nesplatených záväzkov; domnieva 

sa preto, že výsledok revízie by mal logicky 

skončiť niekde medzi uvedenými 

minimálnymi a maximálnymi limitmi; 

domnieva sa, že je v prvom rade potrebné 

podniknúť kroky, ktorými sa predíde 

vzniku ďalšej platobnej krízy ku koncu 

súčasného VFR; pevne verí, že by sa malo 

vyvinúť maximálne úsilie o to, aby sa 

predišlo podobnému nahromadeniu 

neuhradených faktúr, aké bolo 

zaznamenané počas predchádzajúceho 

obdobia; zdôrazňuje však, že už dnes je 

možné očakávať, že v druhej polovici VFR 

dôjde k výraznému tlaku na platby, pričom 

potreby platobných rozpočtových 

prostriedkov by mali súčasne dosiahnuť 

svoje normálne maximum; domnieva sa, že 

dodatočný tlak vyplýva okrem iného zo 

započítania rezervy na nepredvídané 
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udalosti do stropov platieb na roky 2018 – 

2020, ktoré sú už aj tak obmedzené, z 

výrazného oneskorenia pri zavádzaní 

nových programov, na ktoré sa vzťahuje 

zdieľané hospodárenie, vrátane iniciatívy 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí, z 

platobného profilu EFSI a z dodatočných 

platieb zodpovedajúcich nedávnemu 

zvýšeniu viazaných rozpočtových 

prostriedkov v súvislosti s migračnou a 

utečeneckou krízou; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 60 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

60. konštatuje, že dohoda z konferencie 

COP 21, ktorá sa konala v Paríži, je 

univerzálna, dynamická a diferencovaná a 

zameriava sa na výzvy v oblasti zmeny 

klímy; zdôrazňuje, že na základe tejto 

dohody treba vyčleniť prostriedky EÚ na 

podporu boja proti zmene klímy v 

rozvojových krajinách; zdôrazňuje, že 

všetky finančné prostriedky vyčlenené na 

prípadné opatrenia na základe dohody COP 

21°by sa mali dodatočne pripojiť k 

existujúcim prostriedkom vyčleneným na 

činnosti týkajúce sa zmeny klímy a vyzýva 

Komisiu, aby v dostatočnom čase pred 

revíziou predstavila svoju stratégiu 

vykonávania a svoje prvé hodnotenie 

možného vplyvu dohody COP 21 na 

rozpočet EÚ; ďalej zdôrazňuje, že revízia 

VFR vytvára vynikajúcu príležitosť na 

zabezpečenie toho, aby sa dosiahol cieľ 
20 % prostriedkov na opatrenia spojené s 

klímou a aby sa stanovilo prípadné 

zvýšenie tejto prahovej hodnoty v súlade s 

medzinárodnými záväzkami EÚ prijatými 

na konferencii COP 21; vyzýva Komisiu, 

aby zabezpečila, aby bol mechanizmus 

zohľadňovania opatrení v oblasti klímy 

plne funkčný a aby bola zdokonalená 

existujúca metóda sledovania takéhoto 

vynakladania finančných prostriedkov; 

60. konštatuje, že dohoda z konferencie 

COP 21, ktorá sa konala v Paríži, je 

univerzálna, dynamická a diferencovaná a 

zameriava sa na výzvy v oblasti zmeny 

klímy; zdôrazňuje, že na základe tejto 

dohody treba vyčleniť prostriedky EÚ na 

podporu boja proti zmene klímy v 

rozvojových krajinách; zdôrazňuje, že 

všetky finančné prostriedky vyčlenené na 

prípadné opatrenia na základe dohody COP 

21°by sa mali dodatočne pripojiť k 

existujúcim prostriedkom vyčleneným na 

činnosti týkajúce sa zmeny klímy a vyzýva 

Komisiu, aby v dostatočnom čase pred 

revíziou predstavila svoju stratégiu 

vykonávania a svoje prvé hodnotenie 

možného vplyvu dohody COP 21 na 

rozpočet EÚ; ďalej zdôrazňuje, že revízia 

VFR vytvára vynikajúcu príležitosť na 

bezodkladné zvýšenie výdavkov 

súvisiacich s klímou v rozpočte EÚ z 20 % 

na 30 %, aby sa zohľadnili záväzky EÚ 

prijaté v Paríži v decembri 2015; vyzýva 

Komisiu, aby zabezpečila, aby bol 

mechanizmus zohľadňovania opatrení v 

oblasti klímy plne funkčný a aby bola 

zdokonalená existujúca metóda sledovania 

takéhoto vynakladania finančných 

prostriedkov; ďalej pripomína, že EÚ sa 

tiež zaviazala vykonávať strategický plán 
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ďalej pripomína, že EÚ sa tiež zaviazala 

vykonávať strategický plán na podporu 

biologickej rozmanitosti v rámci 

príslušného dohovoru OSN, a zdôrazňuje, 

že by mala vyčleniť dostatočné zdroje na 

splnenie svojich záväzkov v tejto oblasti; 

na podporu biologickej rozmanitosti v 

rámci príslušného dohovoru OSN, a 

zdôrazňuje, že by mala vyčleniť dostatočné 

zdroje na splnenie svojich záväzkov v tejto 

oblasti; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 86 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. trvá na tom, že legislatívny proces na 

prijatie nasledujúceho VFR by sa mal 

ukončiť do konca roka 2018, a to po 

zásadných rokovaniach medzi Európskym 

parlamentom a Radou; zdôrazňuje, že 

včasná dohoda o VFR umožní rýchle 

prijatie všetkých odvetvových nariadení a 

tiež začatie vykonávania všetkých nových 

programov bezodkladne 1. januára 2021; 

zdôrazňuje, že je dôležité lepšie 

informovať vnútroštátne parlamenty a 

európskych občanov o výzvach nového 

VFR, vo vhodných prípadoch 

prostredníctvom usporadúvania 

medziinštitucionálnych 

medziparlamentných konferencií; 

86. zdôrazňuje, že včasná dohoda o VFR 

umožní rýchle prijatie všetkých 

odvetvových nariadení a tiež začatie 

vykonávania všetkých nových programov 

bezodkladne 1. januára 2021; zdôrazňuje, 

že je dôležité lepšie informovať 

vnútroštátne parlamenty a európskych 

občanov o výzvach nového VFR, vo 

vhodných prípadoch prostredníctvom 

usporadúvania medziinštitucionálnych 

medziparlamentných konferencií; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Ernest Maragall 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 86 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  86a. konštatuje, že 12. decembra 2015 

v Paríži sa 196 strán, ktoré podpísali 

Rámcový dohovor Organizácie Spojených 

národov o zmene klímy, dohodlo na 

všeobecnej, záväznej, dynamickej 

a diferencovanej dohode, ktorej cieľom je 

čeliť výzvam v oblasti zmeny klímy; 

vyzýva Komisiu, aby v dostatočnom čase 

pred revíziou predložila svoje prvé 

hodnotenie možného dosahu dohody z 

konferencie COP 21 na rozpočet EÚ; 

vyzýva Komisiu, aby v rámci VFR na 

obdobie po roku 2020 zvýšila výdavky 

súvisiace s klímou v rozpočte EÚ na 50 %, 

zlepšila súčasnú metódu sledovania týchto 

výdavkov na základe parížskej dohody o 

globálnych opatreniach na boj proti 

zmene klímy a preukázala vedúce 

postavenie Európy v tejto oblasti; 

Or. en 

 

 


