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8.3.2018 A8-0048/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene Skupiny ENF 

 

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 

Odôvodnenie B 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

B. keďže VFR na roky 2014 – 2020 

veľmi skoro preukázal, že je nevhodný na 

plnenie skutočných potrieb a dosahovanie 

politických ambícií, pretože mal od 

začiatku riešiť celý rad kríz a nových 

výziev v oblasti investícií, sociálneho 

vylúčenia, migrácie a utečencov, 

zamestnanosti mladých ľudí, bezpečnosti, 

poľnohospodárstva, životného prostredia a 

zmeny klímy, s ktorými sa v čase jeho 

prijímania nepočítalo; keďže v dôsledku 

toho súčasný VFR už narazil na svoje 

limity, a to len po dvoch rokoch 

vykonávania, pretože dostupné rezervy sa 

vyčerpali, vo veľkom rozsahu sa uplatnili 

ustanovenia o flexibilite a osobitné 

nástroje, existujúce politiky a programy 

boli vystavené tlaku alebo dokonca 

obmedzené a boli vytvorené niektoré 

mimorozpočtové mechanizmy ako 

prostriedok na kompenzovanie 

nedostatočnej úrovne a flexibility 

rozpočtu EÚ;  

B.  keďže VFR na roky 2014 – 2020 a 

rozpočtová politika EÚ sa preukázali ako 

neefektívne z hľadiska plnenia 
skutočných potrieb v oblasti investícií, 

sociálneho vylúčenia, migrácie a 

utečencov, zamestnanosti mladých ľudí, 

bezpečnosti, poľnohospodárstva a 

životného prostredia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

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 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že budúci VFR 

predstavuje pre Úniu príležitosť 

preukázať, že je jednotná a schopná riešiť 

politické udalosti, ako je brexit, nástup 

populistických a xenofóbnych hnutí a 

zmeny na vedúcich miestach v 

celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že 

rozdeľovanie a egocentrizmus nie sú 

odpoveďou na globálne problémy a obavy 

občanov; domnieva sa, že rokovania o 

brexite ukazujú najmä, že výhody plynúce 

z členstva Únie výrazne prevažujú nad 

nákladmi na prispievanie do rozpočtu; v 

tejto súvislosti žiada úplné dodržiavanie 

rámca už uzavretých záväzkov, ako v 

prípade Veľkopiatkovej dohody, pokiaľ 

ide o dodržiavanie zásad právneho štátu a 

demokracie; 

7. odmieta a ľutuje akúkoľvek snahu 

o využitie vylúčenia Spojeného kráľovstva 

z EÚ (brexit) s cieľom posilniť príjmovú 

stránku rozpočtu, ktorá v konečnom 

dôsledku povedie k ďalšiemu zdaneniu 

podnikov a k zvýšeniu daňového tlaku na 

občanov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

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 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. opätovne vyjadruje svoje 

znepokojenie nad financovaním v rámci 

rozpočtu EÚ a nad jeho úlohou pri 

poskytovaní konkrétnych odpovedí na 

potreby občanov a rastúce ťažkosti, 

ktorým čelia, ako sú nezamestnanosť, 

hospodárska recesia, chudoba, migračná 

kríza a bezpečnostné hrozby; zdôrazňuje, 

že je potrebné riadne vyhodnotiť, ktoré 

finančné prostriedky by sa mohli lepšie 

spravovať na vnútroštátnej úrovni, aby sa 

zaručilo úplné dodržiavanie zásady 

subsidiarity;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  116a. požaduje prísne a konkrétne 

zníženie administratívnych výdavkov EÚ, 

pričom sa zohľadnia hospodárske 

obmedzenia, ktoré sa vyskytli vo viacerých 

členských štátoch;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

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 117 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

117. víta iniciatívy inštitúcií, orgánov a 

agentúr zamerané na ďalšie zvýšenie 

účinnosti prostredníctvom väčšej 

administratívnej spolupráce a 

združovaním určitých funkcií, ktorými sa 

dosahujú úspory v rozpočte Únie; 

upozorňuje, že v prípade niektorých 

agentúr by bolo možné ďalšie zvýšenie 

účinnosti, najmä prostredníctvom 

zvýšenej spolupráce medzi agentúrami s 

podobnými úlohami v oblasti dohľadu 

nad finančným trhom a agentúrami s 

viacerými miestami pôsobenia; vyzýva vo 

všeobecnosti na dôkladné posúdenie 

možností zoskupovania agentúr podľa 

strategického charakteru ich úloh a ich 

výsledkov s cieľom vytvoriť synergie 

medzi agentúrami, napríklad pokiaľ ide o 

Európsky orgán pre bankovníctvo a 

Európsky orgán pre cenné papiere a trhy 

v Paríži; 

117. žiada o úplnú revíziu úlohy 

európskych agentúr a kladie otázku, či by 

ich úlohy a ciele nemohli lepšie splniť 

existujúce generálne riaditeľstvá Komisie 

alebo členské štáty s cieľom predísť 

duplicite úloh a nákladov a zároveň 

zlepšiť transparentnosť; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

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 119 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

119. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

mechanizmus, ktorý umožní, aby voči 

členským štátom, ktoré nerešpektujú 

hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o 

Európskej únii (ZEÚ), mohli byť vyvodené 

finančné dôsledky; upozorňuje však, že 

koneční príjemcovia prostriedkov z 

rozpočtu Únie nesmú byť v žiadnom 

prípade dotknutí porušovaním pravidiel, 

za ktoré nie sú zodpovední; je preto 

presvedčený, že rozpočet Únie nie je 

vhodným nástrojom na riešenie porušení 

článku 2 ZEÚ, a že akékoľvek prípadné 

finančné dôsledky, by mali hradiť členské 

štáty nezávisle od plnenia rozpočtu; 

119. odmieta a ľutuje akúkoľvek snahu 

o uplatňovanie politickej alebo 

hospodárskej podmienenosti na finančné 

prostriedky EÚ; odsudzuje túto iniciatívu 

ako ďalší útok proti európskym národom 

a ich slobode a nezávislosti; 

Or. en 

 

 


