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19.10.2016 A8-0287/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 18 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 konštatuje, že projekty vybrané pre 

Európsky fond pre strategické investície 

(EFSI) nepredstavujú nové investície do 

reálnej ekonomiky, ale skôr 

refinancovanie existujúcich projektov, 

ktoré majú pochybnú trvalú udržateľnosť 

z hospodárskeho, sociálneho a 

environmentálneho hľadiska; opakuje 

svoje presvedčenie, že EFSI nie je 

vhodným nástrojom na zaručenie rastu a 

rozvoja; preto sa domnieva, že rozpočtové 

prostriedky na financovanie záručného 

fondu EFSI by bolo možné lepšie využiť s 

cieľom reagovať na iné naliehavé 

situácie a priority; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 zdôrazňuje, že v súvislosti s programom 

TEN-T by sa rozpočtové prostriedky 

nemali používať na financovanie 

projektov bez skutočnej pridanej hodnoty 

a proti vôli miestnych spoločenstiev v 

daných lokalitách; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 opakuje, že rozpočtové prostriedky SPP by 

sa nemali používať na podporu 

šľachtenia alebo chovu býkov, ktoré sa 

používajú na býčie zápasy končiace 

smrťou zvierat; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby bezodkladne predložila 

potrebné legislatívne zmeny s cieľom 

vyhovieť tejto požiadavke, ktorá bola 

uvedená už vo všeobecnom rozpočte 

Európskej únie na rozpočtový rok 2016; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 77 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. opakuje svoj nesúhlas s prístupom 

Komisie a Rady v oblasti zamestnancov 

agentúr, a mení teda značný počet plánov 

pracovných miest; opäť zdôrazňuje, že 

každá agentúra by mala zrušiť 5 % 

pracovných miest počas piatich rokov, ako 

bolo dohodnuté v MID, ale že pre nové 

pracovné miesta, ktoré sú potrebné na 

plnenie dodatočných úloh vzhľadom na 

nový politický vývoj a nové právne 

predpisy od roku 2013, musia byť k 

dispozícii dodatočné zdroje a treba s nimi 

počítať mimo cieľa zníženia počtu 

zamestnancov uvedeného v MID; preto 

opätovne zdôrazňuje svoj nesúhlas s 

koncepciou fondu pracovných miest 

určených na presun medzi agentúrami, 

ale opätovne potvrdzuje svoju otvorenosť 

týkajúcu sa uvoľnenia pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia efektívnosti 

medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej 

administratívnej spolupráci, alebo 

vo vhodných prípadoch dokonca vďaka 

zlúčeniam, a prostredníctvom využívania 

určitých funkcií buď spoločne s Komisiou, 

alebo s inou agentúrou; 

77. víta koncepciu fondu pracovných 

miest určených na presun medzi 

agentúrami a nabáda na jeho využitie 

vždy, keď je to možné; opäť zdôrazňuje, že 

každá agentúra by mala zrušiť 5 % 

pracovných miest počas piatich rokov, ako 

bolo dohodnuté v MID; opätovne 

potvrdzuje svoju otvorenosť týkajúcu sa 

zníženia počtu pracovných miest 

prostredníctvom zvýšenia efektívnosti 

medzi agentúrami vďaka intenzívnejšej 

administratívnej spolupráci, alebo vo 

vhodných prípadoch dokonca analýzou 

možností zlúčenia, a prostredníctvom 

využívania určitých funkcií buď spoločne s 

Komisiou, alebo s inou agentúrou; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

(2016/2770(RSP)) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 88 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyjadruje poľutovanie nad návrhom na 

internalizáciu služby vodičov, čo bude 

predstavovať viac dodatočných nákladov; 

domnieva sa, že v záujme zníženia 

výdavkov by sa dopravné služby mali 

poskytovať len medzi letiskom alebo 

železničnou stanicou a pracoviskom a 

malo by sa uprednostňovať využívanie 

osobných dodávok a autobusov v 

stanovených časových rozvrhoch; 

zdôrazňuje veľké výhody z 

hospodárskeho, sociálneho a 

environmentálneho hľadiska, ktoré 

ponúka nové vlakové spojenie medzi 

bruselským letiskom a bruselskou 

zastávkou Gare du Luxembourg; 

domnieva sa, že všetky ostatné cesty by 

si poslanci EP mali organizovať 

súkromne; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 89 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. schvaľuje zmeny v svojom pláne 

pracovných miest a v príslušných 

rozpočtových prostriedkoch s 

cieľom reagovať na dodatočné potreby 
politických skupín; tieto zvýšenia v plnej 

miere kompenzuje znížením rozpočtových 

prostriedkov v rezerve na nepredvídané 

výdavky a v rozpočtovom riadku 

pre zariadenie priestorov; 

89. vyjadruje poľutovanie nad 

nárastom výdavkov súvisiacich s 

asistentskou výpomocou a nad 

dodatočnými požiadavkami politických 

skupín; vyjadruje presvedčenie, že 

podpora pre poslancov pri výkone ich 

parlamentných činností už je primeraná; 

okrem toho žiada o zníženie platov, 

príspevkov a cestovných výdavkov 

poslancov EP; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 90 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. pripomína svoje politické 

rozhodnutie o vyňatí politických skupín z 

cieľa zníženia počtu zamestnancov o 5 %, 

ako bolo zdôraznené v jeho uzneseniach o 

rozpočtoch na roky 201412, 201513 a 

201614; 

90. domnieva sa, že celkový stav 

zamestnancov v politických skupinách by 

mal byť zahrnutý do cieľa zníženia počtu 

zamestnancov o 5 %; 

_________________  

14 Prijaté texty, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 92 – pododsek 1 (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 vyjadruje poľutovanie nad nárastom 

verejných finančných prostriedkov pre 

európske politické strany (z 10 339 

866 EUR v roku 2008 na 31 905 000 EUR 

v roku 2017) a pre európske politické 

nadácie (zo 4 268 630 EUR v roku 2008 

na 19 000 000 EUR v roku 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 94 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

94. ponecháva vo svojom pláne 

pracovných miest na rok 2017 aj 35 

nových pracovných miest, ako sa požaduje 

v NOR č. 3/2016, a to na posilnenie 

bezpečnosti inštitúcií; tieto pracovné 

miesta vyníma z cieľa zníženia počtu 

zamestnancov o 5 %, pretože sa týkajú 

nových činností Parlamentu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 108 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

108. obnovuje 12 pracovných miest a 

súvisiace rozpočtové prostriedky znížené 

Komisiou v NR v súlade s uvedenou 

dohodou o spolupráci, aby sa tak 

zohľadnil skutočný počet pracovných 

miest presunutých z Európskeho 

hospodárskeho a sociálneho výboru do 

Parlamentu; 

108. žiada o zásadné preskúmanie 

úlohy Európskeho hospodárskeho a 

sociálneho výboru a následné zníženie 

jeho rozpočtových prostriedkov; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0287/2016 

Jens Geier 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2017 – všetky oddiely 

2016/2047(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 110 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

110. obnovuje osem pracovných miest a 

súvisiace rozpočtové prostriedky znížené 

Komisiou v NR v súlade s uvedenou 

dohodou o spolupráci, aby sa tak 

zohľadnil skutočný počet pracovných 

miest presunutých z Výboru regiónov do 

Parlamentu; 

110. žiada o zásadné preskúmanie 

úlohy Výboru regiónov a následné 

zníženie jeho rozpočtových prostriedkov; 

Or. en


