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8.3.2018 A8-0048/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

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 89 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

89. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 

by po roku 2020 mala zostať hlavnou 

investičnou politikou Európskej únie, ktorá 

bude zahŕňať všetky regióny EÚ, s cieľom 

riešiť zložité sociálno-ekonomické 

problémy, a zároveň sústredí väčšinu 

zdrojov na najzraniteľnejšie regióny; 

domnieva sa, že okrem cieľa znižovať 

rozdiely v úrovni rozvoja a cieľa 

posilňovať konvergenciu, ktoré sú 

zakotvené v zmluve, by sa politika 

súdržnosti mala zamerať na dosahovanie 

všeobecných politických cieľov EÚ, a 

preto navrhuje , aby sa tri fondy politiky 

súdržnosti – Európsky fond regionálneho 

rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond 

(ESF) a Kohézny fond – v budúcom VFR 

sústredili najmä na podporu rastu a 

konkurencieschopnosti, výskum a inovácie, 

digitalizáciu, zmeny v priemysle, MSP, 

dopravu, zmierňovanie zmeny klímy a 

adaptáciu na ňu, trvalú udržateľnosť z 

hľadiska životného prostredia, spravodlivú 

energetickú transformáciu, zamestnanosť, 

sociálne začlenenie, rodovú rovnosť, 

znižovanie chudoby a demografické výzvy; 

zdôrazňuje, že tieto tri fondy sú 

neoddeliteľné súčasti politiky súdržnosti 

EÚ a môžu fungovať len spoločne v 

jednotnom rámci tejto politiky; okrem toho 

žiada, aby sa posilnila územná spolupráca 

vrátane cezhraničnej zložky a mestského 

89. zdôrazňuje, že politika súdržnosti 

by po roku 2020 mala zostať hlavnou 

investičnou politikou Európskej únie, ktorá 

bude zahŕňať všetky regióny EÚ a mestské 

oblasti s vysokou mierou biedy a sociálnej 

vylúčenosti, s cieľom riešiť zložité 

sociálno-ekonomické problémy, a zároveň 

sústredí väčšinu zdrojov na 

najzraniteľnejšie regióny; domnieva sa, že 

okrem cieľa znižovať rozdiely v úrovni 

rozvoja a cieľa posilňovať konvergenciu, 

ktoré sú zakotvené v zmluve, by sa politika 

súdržnosti mala zamerať na dosahovanie 

všeobecných politických cieľov EÚ, a 

preto navrhuje, aby sa tri fondy politiky 

súdržnosti – Európsky fond regionálneho 

rozvoja (EFRR), Európsky sociálny fond 

(ESF) a Kohézny fond – v budúcom VFR 

sústredili najmä na podporu rastu a 

konkurencieschopnosť, výskum a inovácie, 

digitalizáciu, zmeny v priemysle, MSP, 

dopravu, zmierňovanie zmeny klímy a 

adaptáciu na ňu, trvalú udržateľnosť z 

hľadiska životného prostredia, spravodlivú 

energetickú transformáciu, zamestnanosť, 

sociálne začlenenie, rodovú rovnosť, 

znižovanie chudoby a demografické výzvy; 

zdôrazňuje, že tieto tri fondy sú 

neoddeliteľné súčasti politiky súdržnosti 

EÚ a môžu fungovať len spoločne v 

jednotnom rámci tejto politiky; okrem toho 

žiada, aby sa posilnila územná spolupráca 
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rozmeru v politike, ako aj osobitné 

ustanovenia pre vidiecke, horské, ostrovné 

a odľahlé oblasti; 

vrátane cezhraničnej a nadnárodnej zložky 

povinná pre všetky členské štáty a 

zameraná na podporu vzájomného učenia 

sa a výmenu odporúčaných postupov a 

mestského rozmeru v politike, ako aj 

osobitné ustanovenia pre vidiecke, horské, 

ostrovné a odľahlé oblasti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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 93 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

93. zdôrazňuje, že najmä ESF by mal 

rozšíriť svoju podporu rozvoja sociálneho 

dialógu, a to najmä zlepšením budovania 

kapacít sociálnych partnerov aj na 

európskej v rámci odvetví a medzi nimi, a 

že tento záväzok by sa mal stať povinným 

pre členské štáty vo všetkých regiónoch 

EÚ; 

93. zdôrazňuje, že najmä ESF by mal 

rozšíriť svoju podporu rozvoja sociálneho 

dialógu, a to najmä zlepšením budovania 

kapacít sociálnych partnerov aj na 

európskej v rámci odvetví a medzi nimi, a 

že tento záväzok by sa mal stať povinným 

pre členské štáty vo všetkých regiónoch 

EÚ; pripomína, že na účinné plnenie 

týchto cieľov ESF na boj proti chudobe a 

sociálnemu vylúčeniu a presadzovanie 

inkluzívneho vzdelávania a zamestnanosti 

je potrebné posilňovať inštitucionálne 

kapacity riadiacich orgánov a budovať 

kapacity všetkých relevantných 

zainteresovaných strán, ktoré poskytujú 

vzdelanie, celoživotné vzdelávanie, 

odbornú prípravu a zamestnanie a sú 

činné v oblasti sociálnej politiky; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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 94 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

94. zdôrazňuje predovšetkým 

pretrvávajúcu potrebu bojovať proti 

nezamestnanosti a vylúčeniu mladých ľudí, 

najmä mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, nepokračujú v procese 

vzdelávania ani odbornej prípravy (NEET), 

a to v rámci komplexného prístupu k 

politikám v oblasti mladých ľudí na úrovni 

EÚ; žiada preto, aby sa prostriedky na 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí zvýšili na dvojnásobok, a 

aby sa záruka EÚ pre mladých ľudí 

vykonávala úplne, pričom v nasledujúcom 

programovom období treba zabezpečiť 

rýchle a zjednodušené využívanie fondov a 

trvalé a stabilné financovanie; zdôrazňuje 

potrebu lepšej regulácie s cieľom 

zabezpečiť nediskriminačnú účasť na 

programe pre mladých ľudí zo 

znevýhodneného sociálno-ekonomického 

prostredia; domnieva sa, že investície na 

podporu rozvoja vzdelávania a odbornej 

prípravy, rozvoj digitálnej gramotnosti, sú 

aj naďalej jednou z najdôležitejších priorít 

EÚ; trvá na tom, že tento program nesmie 

nahrádzať výdavky, ktoré boli predtým 

financované z vnútroštátnych rozpočtov; 

94. zdôrazňuje predovšetkým 

pretrvávajúcu potrebu bojovať proti 

nezamestnanosti a vylúčeniu mladých ľudí, 

najmä mladých ľudí, ktorí nie sú 

zamestnaní, nepokračujú v procese 

vzdelávania ani odbornej prípravy (NEET), 

a to v rámci komplexného prístupu k 

politikám v oblasti mladých ľudí na úrovni 

EÚ; žiada preto, aby sa prostriedky na 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí zvýšili na dvojnásobok, a 

aby sa záruka EÚ pre mladých ľudí 

vykonávala úplne, pričom v nasledujúcom 

programovom období treba zabezpečiť 

rýchle a zjednodušené využívanie fondov a 

trvalé a stabilné financovanie; zdôrazňuje 

potrebu lepšej regulácie s cieľom 

zabezpečiť nediskriminačnú účasť na 

programe pre mladých ľudí zo 

znevýhodneného sociálno-ekonomického 

prostredia; domnieva sa, že investície na 

podporu odborného vzdelania a prípravy, 

najmä rozvoj digitálnej gramotnosti a 

podpora podnikania a kvalitného 

učňovského vzdelávania medzi mladými 

ľuďmi ako prostriedkov na podporu 

tvorby pracovných miest a priameho 

prístupu k zamestnaniu za súčasného 

zabezpečenia predovšetkým dôstojných 

pracovných podmienok a sociálnej 

ochrany, ostávajú jednou z najvyšších 



 

AM\1147945SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

priorít EÚ; trvá na tom, že tento program 

nesmie nahrádzať výdavky, ktoré boli 

predtým financované zo štátneho rozpočtu 

členských štátov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Pozmeňujúci návrh  34 

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 100 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  100a. zastáva názor, že je potrebné zvýšiť 

financovanie programov prispievajúcich k 

ďalšiemu rozvoju oblasti, v ktorej sa 

podporujú a chránia rovnosť a práva 

osôb, ako sú zakotvené v zmluve, charte a 

medzinárodných dohovoroch o ľudských 

právach, ako sú programy „práva, 

rovnosť a občianstvo“; domnieva sa, že 

financovanie by sa malo zvýšiť 

päťnásobne a program DAPHNE, 

ktorého cieľom je prispievať k ochrane 

detí, mladých ľudí a žien pred všetkými 

formami násilia, by mal tvoriť samostatnú 

položku rozpočtu a byť samostatným 

programom s rozpočtom 10-krát vyšším 

ako v súčasnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Pozmeňujúci návrh  35 

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 100 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  100b. okrem toho vyzýva Komisiu, aby 

vytvorila samostatný špecializovaný 

riadok v rozpočte pre podporu rovnosti 

žien a mužov a uplatňovanie rodového 

hľadiska s cieľom zaviesť rodové 

rozpočtovanie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/36 

Pozmeňujúci návrh  36 

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 101 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

101. potvrdzuje, že zmodernizovaná 

spoločná poľnohospodárska politika má 

zásadný význam pre potravinovú 

bezpečnosť a sebestačnosť, udržanie 

vidieckeho obyvateľstva a zamestnanosti, 

trvalo udržateľný rozvoj a udržateľnosť v 

oblasti životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

ako aj zabezpečenie zdravých, 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky na 

potraviny a zdravie sa zvýšili rovnako ako 

potreba podpory poľnohospodárov pri 

prechode na ekologickejšie 

poľnohospodárske postupy a boj proti 

zmene klímy; zdôrazňuje, že treba 

podporovať istotu príjmov 

poľnohospodárov a posilňovať prepojenie 

medzi SPP a poskytovaním verejných 

statkov; zdôrazňuje, že SPP patrí medzi 

politiky s najvyššou mierou integrácie a že 

je financovaná predovšetkým na úrovni 

EÚ, a preto nahrádza vnútroštátne 

výdavky; 

101. potvrdzuje, že zmodernizovaná 

spoločná poľnohospodárska politika má 

zásadný význam pre potravinovú 

bezpečnosť a sebestačnosť, udržanie 

vidieckeho obyvateľstva a zamestnanosti, 

trvalo udržateľný rozvoj a udržateľnosť v 

oblasti životného prostredia, 

poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, 

ako aj zabezpečenie zdravých, 

vysokokvalitných a cenovo dostupných 

potravinárskych produktov pre Európanov; 

poukazuje na to, že požiadavky na 

potraviny a zdravie sa zvýšili rovnako ako 

potreba podpory poľnohospodárov pri 

prechode na ekologickejšie 

poľnohospodárske postupy a boj proti 

zmene klímy a adaptácia na ňu; 

zdôrazňuje, že treba zaistiť spravodlivé a 

rentabilné ceny a podporovať istotu 

príjmov poľnohospodárov a posilňovať 

prepojenie medzi SPP a poskytovaním 

verejných statkov; požaduje preto 

komplexnú a masívnu reformu SPP, ktorá 

bude riešením nových výziev i 

medzinárodných záväzkov EÚ vrátane 

tých, ktoré sa týkajú klímy, životného 

prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, 

a zároveň umožní prechod na udržateľnú 

výrobu potravín a zásobovanie nimi; 
zdôrazňuje, že SPP patrí medzi politiky s 

najvyššou mierou integrácie a že je 
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financovaná predovšetkým na úrovni EÚ, a 

preto nahrádza vnútroštátne výdavky; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Pozmeňujúci návrh  37 

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 102 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

102. zdôrazňuje, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na 

súčasnej úrovni EÚ-27 v stálych cenách; 

zdôrazňuje, že nové výzvy, ktorým musí 

budúca SPP čeliť, si vyžadujú primerané 

finančné prostriedky pridelené na základe 

analýzy súčasnej politiky a budúcich 

potrieb; zdôrazňuje, že priame platby 

vytvárajú jasnú pridanú hodnotu EÚ a 

posilňujú jednotný trh tým, že bránia 

narušovaniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi; namieta v tejto súvislosti 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a prípadnému vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu priamych platieb; 

zdôrazňuje potrebu pokračovať v 

opatreniach udržiavajúcich výrobu v 

odvetviach, ktoré sú životne dôležité pre 

zraniteľné oblasti, zreformovať rezervu na 

krízové situácie v poľnohospodárstve, 

zvýšiť financovanie tak, aby bolo v súlade 

s reakciami na rôzne cyklické krízy v 

citlivých odvetviach, vytvoriť nové 

nástroje, ktoré dokážu zmierniť kolísanie 

cien a zvýšiť finančné prostriedky na 

programy osobitných alternatív pre 

odľahlosť a ostrovný charakter (POSEI); 

vyzýva Komisiu, aby pokračovala v 

procese konvergencie priamych platieb a 

zabezpečila potrebný finančný a právny 

rámec pre potravinový dodávateľský 

102. zdôrazňuje, že rozpočet SPP v 

budúcom VFR by mal ostať aspoň na 

súčasnej úrovni EÚ-27 v stálych cenách s 

cieľom financovať prechod na trvalo 

udržateľnú výrobu potravín; zdôrazňuje, 

že nové výzvy, ktorým musí budúca SPP 

čeliť, si vyžadujú primerané finančné 

prostriedky pridelené na základe analýzy 

súčasnej politiky a budúcich potrieb; 

zdôrazňuje, že prísne podmienené priame 

platby vytvárajú jasnú pridanú hodnotu EÚ 

a posilňujú jednotný trh tým, že bránia 

narušovaniu hospodárskej súťaže medzi 

členskými štátmi; namieta v tejto súvislosti 

proti akémukoľvek návratu na vnútroštátnu 

úroveň a prípadnému vnútroštátnemu 

spolufinancovaniu priamych platieb; 

zdôrazňuje potrebu pokračovať v 

opatreniach udržiavajúcich výrobu v 

odvetviach, ktoré sú životne dôležité pre 

zraniteľné oblasti, zreformovať rezervu na 

krízové situácie v poľnohospodárstve, 

efektívne reagovať na rôzne cyklické krízy 

v citlivých odvetviach, vypracovať 

dlhodobé riešenia vrátane opatrení na 

strane ponuky, vytvoriť nové nástroje, 

ktoré zosúladia ponuku a dopyt a dokážu 

zmierniť kolísanie cien a zvýšiť finančné 

prostriedky na programy osobitných 

alternatív pre odľahlosť a ostrovný 

charakter (POSEI); vyzýva Komisiu a 
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reťazec s cieľom bojovať proti nekalým 

obchodným praktikám; pripomína, že 

vidiecke oblasti v EÚ stoja pred vážnymi 

problémami, a preto potrebujú osobitnú 

podporu; 

členské štáty, aby pokračovali v procese 

konvergencie priamych platieb zvýšením 

prerozdeľovania na spravodlivú mieru a 

zabezpečili potrebný finančný a právny 

rámec pre potravinový dodávateľský 

reťazec s cieľom bojovať proti nekalým 

obchodným praktikám; pripomína, že 

vidiecke oblasti v EÚ stoja pred vážnymi 

problémami, a preto potrebujú osobitnú 

podporu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

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 109 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

109. je pripravený zvážiť zjednodušenú 

a efektívnejšiu štruktúru nástrojov 

vonkajšieho financovania, pokiaľ sa ňou 

zvýši transparentnosť, zodpovednosť, 

účinnosť, súdržnosť a pružnosť a bude 

rešpektovať ciele príslušných politík; 

požaduje zachovanie osobitných 

samostatných nástrojov predvstupovej 

pomoci, susedskej politiky a rozvojovej a 

humanitárnej pomoci z dôvodu ich 

osobitných politických a finančných čŕt; 

konštatuje, že v rámci tejto štruktúry by 

prostriedky na ERF mali byť zahrnuté do 

rozpočtu nad rámec dohodnutých stropov 

bez mierového nástroja pre Afriku a 

príslušné trustové fondy a nástroje by mali 

byť začlenené transparentnejšie; 

109. je pripravený zvážiť zjednodušenú 

a efektívnejšiu štruktúru nástrojov 

vonkajšieho financovania, pokiaľ sa ňou 

zvýši transparentnosť, zodpovednosť, 

parlamentná kontrola, účinnosť, 

súdržnosť a pružnosť, a bude rešpektovať 

ciele príslušných politík; požaduje 

zachovanie osobitných samostatných 

nástrojov predvstupovej pomoci, susedskej 

politiky a rozvojovej pomoci, ľudských 

práv a demokracie, stability a mieru a 

humanitárnej pomoci z dôvodu ich 

osobitných politických a finančných čŕt; 

konštatuje, že v rámci tejto štruktúry by 

prostriedky na ERF mali byť zahrnuté do 

rozpočtu nad rámec dohodnutých stropov 

bez mierového nástroja pre Afriku a 

príslušné trustové fondy a nástroje by mali 

byť začlenené transparentnejšie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  39 

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 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. domnieva sa, že budúci VFR musí 

podporovať vytvorenie európskej obrannej 

únie; očakáva, že po oznámeniach 

Komisie v uvedených oblastiam budú 

predložené príslušné legislatívne návrhy 

vrátane návrhu osobitného programu EÚ 
pre výskum v oblasti obrany a programu 

rozvoja obranného priemyslu, ktorý 

doplnia investície členských štátov do 

vybavenia súvisiaceho so spoluprácou; v 

tejto súvislosti opäť potvrdzuje silné 

presvedčenie, že ďalšie politické priority 

by mali byť spojené s dodatočnými 

finančnými prostriedkami; pripomína, že 

zvýšená obranná spolupráca, spojenie 

výskumu a vybavenia a odstránenie 

duplicity posilnia strategickú autonómiu a 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu a povedú k 

výraznému zvýšeniu účinnosti, ktorého 

hodnota sa často odhaduje na približne 26 

miliárd EUR ročne; 

113. vyzýva vysokú predstaviteľku Únie 

pre zahraničné veci a bezpečnostnú 

politiku/podpredsedníčku Komisie a 

členské štáty, aby využili plný potenciál 

Lisabonskej zmluvy, pokiaľ ide o 

spoločnú bezpečnostnú a obrannú politiku 

(SBOP); odmieta plány na zvyšovanie 

výdavkov na obranu v Európe 

prostredníctvom rozpočtu EÚ a vyzýva 

členské štáty, aby spojili vnútroštátne 

zdroje a spolupracovali v oblasti 
obranného výskumu, vývoja, verejného 

obstarávania, bezpečnosti dodávok, 

údržby a odbornej prípravy 

prostredníctvom nástrojov, ako napríklad 

rozšíreného mechanizmu Athena; 

pripomína, že zvýšená obranná spolupráca, 

spojenie výskumu a vybavenia a 

odstránenie duplicity pomôžu vytvoriť 

efektívny obranný európsky trh a zaručiť 

dostupnosť spoľahlivého a kvalitného 

vybavenia pre európske ozbrojené sily a 

povedú k výraznému zvýšeniu účinnosti, 

ktorého hodnota sa často odhaduje na 

približne 26 miliárd EUR ročne; 

Or. en 

 

 


