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7.3.2018 A8-0048/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. potvrdzuje zásadu, že na ďalšie 

politické priority by sa mali vyčleniť 

ďalšie finančné prostriedky bez ohľadu 

na to, či sa objavia v čase prijímania 

nového VFR alebo jeho vykonávania, a 

zdôrazňuje, že financovanie nových 

potrieb by nemalo oslabovať existujúce 

politiky a programy; očakáva navyše, že 

budú zavedené ustanovenia o dostatočnej 

flexibilite, aby sa reagovalo na 

nepredvídané okolnosti, ktoré by mohli 

vzniknúť v priebehu VFR; 

13. zdôrazňuje, že financovanie 

nových potrieb by sa malo dosiahnuť 

prostredníctvom preskúmania výdavkov 

týchto programov, ktoré nedokážu 

ponúknuť skutočnú pridanú hodnotu; 

očakáva navyše, že budú zavedené 

ustanovenia o dostatočnej flexibilite, aby 

sa reagovalo na nepredvídané okolnosti, 

ktoré by mohli vzniknúť v priebehu VFR; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 82 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad trvalo 

udržateľné odvetvie dopravy; zdôrazňuje, 

že dopravná infraštruktúra je hlavným 

pilierom jednotného trhu a základom 

udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest; konštatuje, že dokončenie 

jednotného európskeho dopravného 

priestoru spojeného so susediacimi 

krajinami si vyžaduje rozsiahlu dopravnú 

infraštruktúru a musí sa považovať za 

kľúčovú prioritu, pokiaľ ide o 

konkurencieschopnosť EÚ a hospodársku, 

územnú a sociálnu súdržnosť vrátane 

okrajových a ostrovných oblastí; domnieva 

sa preto, že budúci VFR by mal umožniť 

dostatočné finančné prostriedky na 

projekty, ktoré prispievajú predovšetkým k 

dokončeniu základnej siete TEN-T a jej 

koridorov, v prípade ktorých je potrebné 

ďalšie rozšírenie; pripomína ciele 

stanovené v rámci COP 21 v súvislosti s 

dopravou v záujme boja proti zmene klímy, 

a vyzýva členské štáty, aby investovali do 

inteligentnej, udržateľnej a integrovanej 

verejnej dopravy; 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pre odvetvia, ktoré závisia od dlhodobých 

investícií, ako je napríklad trvalo 

udržateľné odvetvie dopravy; zdôrazňuje, 

že dopravná infraštruktúra je hlavným 

pilierom jednotného trhu a základom 

udržateľného rastu a tvorby pracovných 

miest; konštatuje, že dokončenie 

jednotného európskeho dopravného 

priestoru spojeného so susediacimi 

krajinami si vyžaduje rozsiahlu dopravnú 

infraštruktúru a musí sa považovať za 

kľúčovú prioritu, pokiaľ ide o 

konkurencieschopnosť EÚ a hospodársku, 

sociálnu a územnú súdržnosť vrátane 

okrajových a ostrovných oblastí; preto 

vyzýva Komisiu, aby preskúmala 

financovanie finančne otáznych 

projektov, ktoré sú škodlivé aj z hľadiska 

verejného zdravia, napríklad železničnej 

trate Turín – Lyon; pripomína ciele 

stanovené v rámci COP 21 v súvislosti s 

dopravou v záujme boja proti zmene klímy 

a vyzýva členské štáty, aby investovali do 

inteligentnej, udržateľnej a integrovanej 

verejnej dopravy; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 116 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

116. domnieva sa, že výrazná, účinná 

verejná správa na vysokej úrovni kvality je 

nevyhnutná na vykonávanie politík Únie a 

obnovenie dôvery občanov a posilnenie 

dialógu s organizáciami občianskej 

spoločnosti a s občanmi na všetkých 

úrovniach; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

úlohu inštitúcií, ktoré sú zložené z 

demokraticky zvolených členov; 

pripomína, že podľa Dvora audítorov 

inštitúcie, orgány a agentúry EÚ znížili 

počet zamestnancov o 5 %, ako je 

stanovené v ich plánoch pracovných miest; 

zastáva názor, že by už nemali byť 

vystavené takémuto ďalšiemu 

horizontálnemu znižovaniu pracovných 

miest; vyjadruje svoju dôraznú opozíciu 

voči opakovaniu takzvaného fondu 

prerozdelenia zamestnancov pre agentúry; 

116. domnieva sa, že výrazná, účinná 

verejná správa na vysokej úrovni kvality je 

nevyhnutná na vykonávanie politík Únie a 

obnovenie dôvery občanov a posilnenie 

dialógu s organizáciami občianskej 

spoločnosti a s občanmi na všetkých 

úrovniach; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

úlohu inštitúcií, ktoré sú zložené z 

demokraticky zvolených členov; 

pripomína, že podľa Dvora audítorov 

inštitúcie, orgány a agentúry EÚ znížili 

počet zamestnancov o 5 %, ako je 

stanovené v ich plánoch pracovných miest; 

zastáva názor, že ďalšie zníženie by malo 

byť dovolené, ak vychádza z posúdenia 

skutočných potrieb a zlúčenia spoločných 

funkcií v prípadoch, keď je to možné; 

žiada dôkladné preskúmanie 

administratívnych výdavkov EÚ s cieľom 

zabezpečiť skutočné zníženie výdavkov; 

Or. en 

 

 


