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8.3.2018 A8-0048/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 D a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Da. keďže podľa článku 8 ZFEÚ sa 

EÚ zaviazala podporovať rovnoprávnosť 

medzi mužmi a ženami a zabezpečiť 

uplatňovanie rodového hľadiska vo 

všetkých svojich činnostiach ako základnú 

zásadu; keďže k VFR je pripojené 

spoločné medziinštitucionálne vyhlásenie 

o uplatňovaní hľadiska rodovej rovnosti;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta diskusie týkajúce sa nového 

VFR ako príležitosť pripraviť podmienky 

pre silnejšiu a udržateľnejšiu Európu 

prostredníctvom jedného z jej 

najhmatateľnejších nástrojov, ktorým je 

rozpočet Únie; domnieva sa, že budúci 

VFR by mal byť súčasťou širšej stratégie a 

zamerania v záujme budúcnosti Európy; 

domnieva sa, že VFR musí pretaviť 

politický projekt a politické priority EÚ do 

rozpočtových prostriedkov;  

3. víta diskusie týkajúce sa nového 

VFR ako príležitosť pripraviť podmienky 

pre silnejšiu a udržateľnejšiu Európu 

prostredníctvom jedného z jej 

najhmatateľnejších nástrojov, ktorým je 

rozpočet Únie; domnieva sa, že budúci 

VFR by mal byť súčasťou širšej stratégie a 

zamerania v záujme budúcnosti Európy; 

domnieva sa, že VFR musí pretaviť 

politický projekt a politické priority EÚ do 

rozpočtových prostriedkov; požaduje preto 

primerané zdroje, ktoré zabezpečia trvalo 

udržateľný rozvoj, sociálny pokrok a lepší 

život občanov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 6 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. okrem toho zdôrazňuje, že EÚ 

musí konať v súlade so svojimi 

medzinárodnými záväzkami a mala by 

prestať dotovať výdavky, ktoré sú škodlivé 

z hľadiska klímy; vyzýva Komisiu, aby v 

nasledujúcom VFR ukončila všetky 

priame výdavky z rozpočtu EÚ týkajúce sa 

jadrovej energie, fosílnych palív, asfaltu a 

obrany;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva preto na nepretržitú 

podporu existujúcich politík, najmä 

dlhoročných politík EÚ, ktoré sú zakotvené 

v zmluvách, konkrétne spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a rybárskej 

politiky a politiky súdržnosti, pretože 

prinášajú hmatateľné výhody európskeho 

projektu pre občanov EÚ; odmieta 

akékoľvek snahy vrátiť tieto politiky na 

vnútroštátnu úroveň, pretože by sa tým ani 

neznížilo finančné zaťaženie daňovníkov a 

spotrebiteľov, ani by sa nedosahovali 

lepšie výsledky, ale naopak, brzdilo by to 

rast, solidaritu a fungovanie jednotného 

trhu a zároveň by to ešte viac prehĺbilo 

nerovnosti a rozdiely medzi územiami a 

hospodárskymi odvetviami; má v úmysle 

zabezpečiť pre EÚ-27 v budúcom 

programovom období tú istú úroveň 

financovania týchto politík a ďalej 

zlepšovať ich účinnosť a zjednodušovať s 

nimi spojené postupy;  

8. vyzýva preto na nepretržitú 

podporu existujúcich politík, najmä 

dlhoročných politík EÚ, ktoré sú zakotvené 

v zmluvách, konkrétne spoločnej 

poľnohospodárskej politiky a rybárskej 

politiky a politiky súdržnosti, pretože 

prinášajú hmatateľné výhody európskeho 

projektu pre občanov EÚ; odmieta 

akékoľvek snahy vrátiť tieto politiky na 

vnútroštátnu úroveň, pretože by sa tým ani 

neznížilo finančné zaťaženie daňovníkov a 

spotrebiteľov, ani by sa nedosahovali 

lepšie výsledky, ale naopak, brzdilo by to 

rast, solidaritu a fungovanie jednotného 

trhu a zároveň by to ešte viac prehĺbilo 

nerovnosti a rozdiely medzi územiami a 

hospodárskymi odvetviami; má v úmysle 

zabezpečiť pre EÚ-27 v budúcom 

programovom období tú istú úroveň 

financovania týchto politík a usilovať sa o 

ich zmysluplnú a rozsiahlu reformu, aby 

tak viedli k výsledkom, ktoré sú potrebné 

vzhľadom na výzvy, ktorým sme vystavení, 

ďalej zlepšovať ich účinnosť a 

zjednodušovať s nimi spojené postupy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 – zarážka 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – zabezpečovaním spoločnej 

vnútornej bezpečnosti pre európskych 

občanov a spájaním výskumu a 

spôsobilostí v oblasti obrany, pričom by 

mala zdôrazňovať, že opatrenia prijaté v 

tejto oblasti by nemali ísť na úkor 

rozvojových politík EÚ; 

– zabezpečovaním spoločnej 

vnútornej bezpečnosti pre európskych 

občanov, pričom by mala zdôrazňovať, že 

opatrenia prijaté v tejto oblasti by nemali 

ísť na úkor rozvojových politík EÚ; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75.  domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa preukazuje jasná 

európska pridaná hodnota a ktoré stimulujú 

hospodársky rast, konkurencieschopnosť, 

udržateľnosť a zamestnanosť vo všetkých 

regiónoch EÚ; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

význam výskumu a inovácií pri vytváraní 

udržateľnej znalostnej ekonomiky s 

vedúcim svetovým postavením a vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že pre nedostatok 

finančných prostriedkov dostal v tejto 

oblasti v rámci súčasného VFR finančné 

prostriedky len veľmi malý podiel veľmi 

kvalitných projektov; 

75.  domnieva sa, že budúci VFR by sa 

mal viac zameriavať na rozpočtové zdroje 

v oblastiach, v ktorých sa podporuje trvalo 

udržateľný rozvoj a dôstojné pracovné 

miesta, preukazuje jasná európska pridaná 

hodnota a ktoré stimulujú hospodársky 

rast, konkurencieschopnosť, udržateľnosť a 

zamestnanosť a podporujú solidaritu vo 

všetkých regiónoch EÚ; zdôrazňuje v tejto 

súvislosti význam výskumu a inovácií pri 

vytváraní udržateľnej znalostnej 

ekonomiky s vedúcim svetovým 

postavením a vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že pre nedostatok finančných 

prostriedkov dostal v tejto oblasti v rámci 

súčasného VFR finančné prostriedky EÚ 

len veľmi malý podiel veľmi kvalitných 

projektov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 86 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

86. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií zaistením 

diverzifikácie zdrojov a trás energie, 

zvýšením energetickej bezpečnosti a 

nezávislosti a posilnením energetickej 

účinnosti a využívania energie z 

obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom NPE v oblasti energetiky; 

zdôrazňuje najmä, že je dôležité zabezpečiť 

komplexnú podporu, najmä regiónov s 

vysokou spotrebou uhlíka, transformáciu 

energetiky, prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo, modernizáciu výroby 

elektriny, zdokonalenie cezhraničných 

prepojení a využívanie inteligentných sietí, 

technológie zachytávania, ukladania a 

používania oxidu uhličitého, ako aj 

modernizáciu diaľkového vykurovania; 

domnieva sa, že transformácia energetiky 

by sa vzhľadom na ciele v oblasti klímy 

mala zodpovedajúcim spôsobom 

podporovať predovšetkým v regiónoch a 

krajinách závislých od ťažby uhlia s 

cieľom skutočne prispieť k strategickému 

prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo; 

požaduje vytvorenie komplexného fondu 

na podporu spravodlivej transformácie, 

najmä prostredníctvom vývoja a 

využívania energie z obnoviteľných 

86. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť udržateľné a cenovo dostupné 

dodávky energie v Európe; požaduje preto 

nepretržitú podporu investícií, ktorými sa 

zaistí diverzifikácia zdrojov a trás energie, 

zvýši energetická bezpečnosť a 

nezávislosť a posilní energetická 

účinnosť a využívanie energie z 

obnoviteľných zdrojov, a to aj 

prostredníctvom NPE v oblasti energetiky; 

zdôrazňuje najmä, že je dôležité zabezpečiť 

komplexnú podporu, najmä regiónov s 

vysokou spotrebou uhlíka, transformáciu 

energetiky, prechod na nízkouhlíkové 

hospodárstvo nevyužívajúce jadrovú 

energiu, modernizáciu výroby elektriny, 

zdokonalenie cezhraničných prepojení, 

využívanie inteligentných sietí a 

technológií používania, ako aj 

modernizáciu diaľkového vykurovania; 

domnieva sa, že transformácia odvetvia 

energetiky by sa vzhľadom na ciele v 

oblasti klímy mala zodpovedajúcim 

spôsobom podporovať predovšetkým v 

regiónoch a krajinách závislých od ťažby 

uhlia s cieľom skutočne prispieť k 

strategickému prechodu na nízkoemisné 

hospodárstvo; požaduje vytvorenie 

komplexného fondu na podporu 

spravodlivého prechodu, najmä 

prostredníctvom vývoja a využívania 
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zdrojov, riešení v oblasti energetickej 

účinnosti, uskladnenia energie, riešení a 

infraštruktúry v oblasti elektromobility, 

modernizácie výroby a sietí elektrickej 

energie, moderných technológií výroby 

elektrickej energie vrátane zachytávania a 

ukladania CO2 (CCS), zachytávania, 

využívanie a ukladanie CO2 (CCU) a 

splyňovania uhlia, modernizácie 

diaľkového vykurovania vrátane 

vysokoúčinnej kombinovanej výroby, 

skorej adaptácie na budúce 

environmentálne normy, reštrukturalizácie 

odvetví závislých od ťažby uhlia, ako aj 

riešením spoločenských, sociálnych, 

ekonomických a environmentálnych 

vplyvov; 

energie z obnoviteľných zdrojov, riešení v 

oblasti energetickej účinnosti, uskladnenia 

energie, riešení a infraštruktúry v oblasti 

elektromobility, modernizácie výroby a 

sietí elektrickej energie, moderných 

technológií výroby elektrickej energie, 

modernizácie diaľkového vykurovania 

vrátane vysokoúčinnej kombinovanej 

výroby, skorej adaptácie na budúce 

environmentálne normy, reštrukturalizácie 

energeticky náročných priemyselných 

odvetví, ako aj riešením spoločenských, 

sociálnych, ekonomických a 

environmentálnych vplyvov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 87 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

87. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je medzinárodný termonukleárny 

experimentálny reaktor (ITER), Európska 

geostacionárna navigačná prekrývacia 

služba (EGNOS), európsky systém 

satelitnej navigácie (Galileo), Európsky 

program pozorovania Zeme (Copernicus) a 

budúca vládna satelitná komunikácia 

(GOVSATCOM), v záujme 

konkurencieschopnosti, bezpečnosti a 

politickej sily EÚ v budúcnosti; poukazuje 

na to, že financovanie týchto rozsiahlych 

projektov treba zabezpečiť v rozpočte EÚ, 

ale zároveň obmedziť tak, aby sa zaistilo, 

že možné prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako to potvrdzuje 

predchádzajúci VFR v určitých 

jednotlivých prípadoch; pripomína, že na 

tento účel je v nariadení o VFR v 

súčasnosti stanovená maximálna suma na 

tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

87. zdôrazňuje strategický význam 

rozsiahlych infraštruktúrnych projektov, 

ako je Európska geostacionárna navigačná 

prekrývacia služba (EGNOS), európsky 

systém satelitnej navigácie (Galileo), 

Európsky program pozorovania Zeme 

(Copernicus) a budúca vládna satelitná 

komunikácia (GOVSATCOM), z hľadiska 

budúcej konkurencieschopnosti, 

bezpečnosti a politickej sily EÚ; poukazuje 

na to, že financovanie týchto rozsiahlych 

projektov treba zabezpečiť v rozpočte EÚ, 

ale zároveň obmedziť tak, aby sa zaistilo, 

že možné prekročenia nákladov neohrozia 

financovanie a úspešné vykonávanie 

ostatných politík Únie, ako to potvrdzuje 

predchádzajúci VFR v určitých 

jednotlivých prípadoch; pripomína, že na 

tento účel je v nariadení o VFR v 

súčasnosti stanovená maximálna suma na 

tieto projekty, a požaduje podobné 

ustanovenia v novom nariadení; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 88 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

88. zdôrazňuje význam a vedúcu úlohu 

EÚ v oblasti udržiavania, ochrany a 

zlepšovania kvality životného prostredia a 

boja proti zmene klímy, degradácii 

ekosystémov a strate biodiverzity; 

domnieva sa, že stabilné a primerané 

financovanie je nevyhnutné pre naplnenie 

medzinárodných záväzkov EÚ, ako je 

Parížska dohoda; pripomína, že budúci 

VFR by mal pomôcť Únii dosiahnuť tieto 

ciele a mal by prispieť k prechodu na 

nízkouklíkové hospodárstvo do roku 2050; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; vyzýva na 

dôsledné uplatňovanie hľadiska klímy v 

budúcich výdavkoch EÚ; požaduje v tejto 

súvislosti primerané financovanie 

príslušných programov, ako je LIFE +, ich 

pokračovanie a zintenzívnenie, ako aj 

vytvorenie vyhradených rozpočtových 

prostriedkov na biodiverzitu a riadenie 

sústavy Natura 2000; 

88. zdôrazňuje význam a vedúcu úlohu 

EÚ v oblasti udržiavania, ochrany a 

zlepšovania kvality životného prostredia a 

boja proti zmene klímy, degradácii 

ekosystémov a strate biodiverzity; 

domnieva sa, že stabilné a primerané 

financovanie je nevyhnutné pre naplnenie 

medzinárodných záväzkov EÚ, ako je 

Parížska dohoda; pripomína, že budúci 

VFR by mal pomôcť Únii dosiahnuť tieto 

ciele a mal by prispieť k prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo nevyužívajúce 

jadrovú energiu do roku 2050; zdôrazňuje, 

že EÚ by nemala financovať projekty a 

investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; vyzýva na 

dôsledné uplatňovanie hľadiska klímy v 

budúcich výdavkoch EÚ; požaduje v tejto 

súvislosti primerané financovanie 

príslušných programov, ako je LIFE +, ich 

pokračovanie a zintenzívnenie, ako aj 

vytvorenie vyhradených rozpočtových 

prostriedkov na biodiverzitu a riadenie 

sústavy Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Jordi Solé 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 88 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

88. zdôrazňuje význam a vedúcu úlohu 

EÚ v oblasti udržiavania, ochrany a 

zlepšovania kvality životného prostredia a 

boja proti zmene klímy, degradácii 

ekosystémov a strate biodiverzity; 

domnieva sa, že stabilné a primerané 

financovanie je nevyhnutné pre naplnenie 

medzinárodných záväzkov EÚ, ako je 

Parížska dohoda; pripomína, že budúci 

VFR by mal pomôcť Únii dosiahnuť tieto 

ciele a mal by prispieť k prechodu na 

nízkouklíkové hospodárstvo do roku 2050; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; vyzýva na 

dôsledné uplatňovanie hľadiska klímy v 

budúcich výdavkoch EÚ; požaduje v tejto 

súvislosti primerané financovanie 

príslušných programov, ako je LIFE +, ich 

pokračovanie a zintenzívnenie, ako aj 

vytvorenie vyhradených rozpočtových 

prostriedkov na biodiverzitu a riadenie 

sústavy Natura 2000; 

88. zdôrazňuje význam a vedúcu úlohu 

EÚ v oblasti udržiavania, ochrany a 

zlepšovania kvality životného prostredia a 

boja proti zmene klímy, degradácii 

ekosystémov a strate biodiverzity; 

domnieva sa, že stabilné a primerané 

financovanie je nevyhnutné pre naplnenie 

medzinárodných záväzkov EÚ, ako je 

Parížska dohoda; pripomína, že budúci 

VFR by mal pomôcť Únii dosiahnuť tieto 

ciele a mal by prispieť k prechodu na 

nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050; 

zdôrazňuje, že EÚ by nemala financovať 

projekty a investície, ktoré sú v rozpore s 

dosahovaním týchto cieľov; vyzýva na 

dôsledné uplatňovanie hľadiska klímy v 

budúcich výdavkoch EÚ; požaduje v tejto 

súvislosti primerané financovanie 

príslušných programov, ako je LIFE +, a 

prinajmenšom zdvojnásobenie ich 

finančných zdrojov, ako aj vytvorenie 

vyhradených rozpočtových prostriedkov na 

biodiverzitu a riadenie sústavy Natura 

2000; 

Or. en 

 

 


