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8.3.2018 A8-0048/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

André Elissen, 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 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. domnieva sa, že silnejšiu a 

ambicióznejšiu Európu možno dosiahnuť 

len vtedy, ak má k dispozícii viac 

finančných prostriedkov; vyzýva, so 

zreteľom na uvedené výzvy a priority, a 

vzhľadom na vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z Únie, aby sa rozpočet Únie 

výrazne zvýšil; odhaduje výšku 

požadovaných výdavkových stropov VFR 

na 1,3 % HND EÚ-27 bez ohľadu na 

celkový počet nástrojov, ktoré sa majú 

započítať nad rámec stropov; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

André Elissen, 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 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. je presvedčený, že zavedenie 

nových, skutočných vlastných zdrojov EÚ 

je jediné riešenie, ako primerane 

financovať budúci VFR, pokiaľ Rada 

nebude súhlasiť s výrazným zvýšením 

miery národných príspevkov do rozpočtu 

EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

André Elissen, 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 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. žiada najmä výrazné zvýšenie 

finančného krytia nástroja flexibility a 

vyčlenenie ročných rozpočtových 

prostriedkov aspoň do výšky 2 miliárd 

EUR; pripomína, že nástroj flexibility nie 

je spojený so žiadnou konkrétnou 

oblasťou politiky a možno ho preto využiť 

na akýkoľvek účel považovaný za 

potrebný; domnieva sa preto, že tento 

nástroj sa môže mobilizovať na pokrytie 

akýchkoľvek nových finančných potrieb, 

ktoré vzniknú počas VFR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

André Elissen, 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 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. poukazuje na úlohu rezervy na 

núdzovú pomoc, ktorá spočíva v 

zabezpečení rýchlej reakcie na špecifické 

požiadavky tretích krajín týkajúce sa 

pomoci v prípade nepredvídaných 

udalostí, a podčiarkuje jej mimoriadny 

význam v súčasnej situácii; žiada výrazné 

zvýšenie jej finančného krytia a 

vyčlenenie ročných rozpočtových 

prostriedkov do výšky 1 miliardy EUR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

André Elissen, 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 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. domnieva sa, že použitie EGF, 

ktorým sa prejavuje solidarita EÚ a 

poskytuje podpora pracovníkom, ktorí 

prišli o prácu z dôvodu vážnych zmien v 

štruktúre svetového obchodu v dôsledku 

globalizácie alebo celosvetovej 

hospodárskej a finančnej krízy, nevyužilo 

svoj plný potenciál a dalo by sa ďalej 

zlepšiť a integrovať do dlhodobej 

stratégie v záujme skutočného zachytenia 

a opätovného začlenenia prepustených 

pracovníkov do trhu práce vo všetkých 

členských štátoch; domnieva sa, že v 

nadchádzajúcej revízii EGF by sa mal 

preskúmať jeho rozsah a zlepšiť 

koordinácia s inými nástrojmi; domnieva 

sa, že na revidovaný EGF by sa mali v 

novom VFR poskytnúť ročné rozpočtové 

prostriedky aspoň na tej istej úrovni; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

André Elissen, 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 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. navrhuje vytvorenie osobitnej 

rezervy na osobitné nástroje VFR na 

základe nepoužitých rozpočtových 

prostriedkov z každého nástroja; 

domnieva sa, že táto rezerva by mala 

fungovať bez akýchkoľvek časových 

obmedzení; požaduje, aby sa táto rezerva 

mobilizovala na základe rozhodnutia 

rozpočtového orgánu na účel 

ktoréhokoľvek osobitného nástroja VFR, 

ktorý musí financovať potreby nad rámec 

svojej finančnej kapacity; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

André Elissen, 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 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. vyzýva preto na podstatné zvýšenie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

v budúcom VFR, aby predstavoval aspoň 

120 miliárd EUR; považuje túto výšku za 

primeranú na zabezpečenie celkovej 

konkurencieschopnosti Európy, jej 

vedúceho postavenia v oblasti vedy, 

technológií a priemyslu, zvládanie 

spoločenských výziev a na pomoc pri 

dosahovaní cieľov EÚ v oblasti klímy a 

cieľov trvalo udržateľného rozvoja; 

požaduje najmä snahu stimulovať 

prelomové inovačné iniciatívy, ktoré 

vytvárajú trh, a to najmä pre MSP; 

76. vyzýva preto na podstatné zníženie 

celkového rozpočtu na 9. rámcový program 

v budúcom VFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

André Elissen, 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 81 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

81. zdôrazňuje svoju pevnú podporu 

Európskemu fondu pre strategické 

investície (EFSI), ktorého cieľom je 

mobilizovať v rámci súčasného VFR 500 

miliárd EUR na nové investície do reálnej 

ekonomiky; domnieva sa, že EFSI už 

umožnil výrazné a cielené naštartovanie 

hospodárskych odvetví, ktoré vytvárajú 

udržateľný rast a pracovné miesta; 

zdôrazňuje pozitívny vplyv EFSI na 

poskytovanie financovania MSP v celej 

Únii; víta preto zámer Komisie predložiť 

legislatívny návrh na pokračovanie a 

zdokonalenie tohto investičného systému s 

osobitným rozpočtom, ktorý by v rámci 

nového VFR nemal byť financovaný na 

úkor existujúcich politík a programov; 

zdôrazňuje, že každý legislatívny návrh by 

mal byť založený na záveroch 

preskúmania Komisie a nezávislého 

hodnotenia; očakáva, že nový návrh bude 

účinne riešiť všetky nedostatky vo 

vykonávaní EFSI a posilní okrem iného 

aj geografické pokrytie fondu tak, aby 

jeho prínosy boli pociťované v celej Únii; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 


