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8.3.2018 A8-0048/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 akékoľvek zvyšovanie 

rozpočtu Únie nesmie zvyšovať celkové 

zaťaženie verejných výdavkov v EÚ a 

preto by v zásade malo byť výsledkom 

presunu kompetencií a opatrení, ktoré 

doteraz vykonávali členské štáty, na 

Európsku úniu, a to prostredníctvom 

poskytnutia príslušných rozpočtových 

prostriedkov; keďže výsledkom by mala 

byť väčšia efektívnosť a európska pridaná 

hodnota;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. domnieva sa, že úroveň 

financovania existujúcich politík EÚ a 

výdavkových programov v ďalšom 

programovom období by mala byť 

stanovená na základe Komisiou 

vykonaného podrobného kritického 

posúdenia výkonnosti a účinnosti 

súčasných finančných programov a 

nástrojov a hodnotenia pridanej hodnoty, 

ktoré poskytujú, ako súčasť komplexného 

preskúmania výdavkov verejných 

výdavkov, ako to pri viacerých 

príležitostiach navrhol Dvor audítorov;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 primeranú úroveň 

financovania týchto politík a ďalej 

zlepšovať ich účinnosť a zjednodušovať s 

nimi spojené postupy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 19 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  19a. žiada Úniu, aby zvýšila svoju 

rozpočtovú flexibilitu s cieľom zlepšiť 

reakciu na neočakávané krízy a 

nepredvídateľné udalosti, a preto 

konštatuje, že o iných výdavkoch, okrem 

výdavkov na politiky a programy, ktoré si 

vyžadujú predvídateľnosť a viacročný 

finančný rámec, ako napríklad spoločná 

poľnohospodárska a rybárska politika a 

politika súdržnosti, ako aj programy v 

oblasti výskumu a inovácie, dopravnej 

infraštruktúry, digitálneho a 

energetického sektora, v oblasti obrany, 

odbornej prípravy, zamestnanosti a 

mobility mladých študentov a učňov, a v 

oblasti konkurencieschopnosti podnikov a 

malých a stredných podnikov, by sa malo 

rozhodovať a hlasovať každý rok;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. zdôrazňuje preto, že trvanie VFR sa 

musí postupne predĺžiť na obdobie 5+5 

rokov s povinnou revíziou v polovici 

obdobia;  vyzýva Komisiu, aby 

vypracovala jednoznačný návrh, v ktorom 

budú stanovené metódy praktického 

vykonávania finančného rámca v dĺžke 5+5 

rokov; je presvedčený, že jedno 5-ročné 

obdobie nepripadá v prípade trvania VFR 

do úvahy z dôvodu vážnych prekážok, 

pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa 

plánovania a vykonávania niekoľkých 

politík EÚ; 

22. zdôrazňuje preto, že trvanie VFR sa 

musí postupne predĺžiť na obdobie 5+5 

rokov s povinnou revíziou v polovici 

obdobia; vyzýva Komisiu, aby vypracovala 

jednoznačný návrh, v ktorom budú 

stanovené metódy praktického 

vykonávania finančného rámca v dĺžke 5+5 

rokov;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 72 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. domnieva sa preto, že súčasné 

zobrazenie okruhov si vyžaduje určité 

zlepšenia, je však proti akýmkoľvek 

neodôvodneným radikálnym zmenám; 

navrhuje preto nasledujúcu štruktúru 

VFR na obdobie po roku 2020;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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, 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, 

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 

86. považuje za veľmi dôležité 

zabezpečiť dodávky čistej, stabilnej a 

konkurencieschopnej energie v Európe; 

požaduje preto nepretržitú podporu trvalo 

udržateľných investícií, ktoré stimulujú 

obnoviteľné zdroje energie, zvyšujú 

energetickú účinnosť ako hlavnú hybnú 

silu, posilňujú energetickú bezpečnosť a 

nezávislosť od dovážaných zdrojov 

energie a ktoré podporujú nové a inovačné 

energetické a priemyselné technológie, 

ktoré sú v súlade s dlhodobými záväzkami 

Únie v oblasti klímy;  
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a využívania 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 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;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 90 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

90. domnieva sa, že je mimoriadne 

dôležité zachovať financovanie politiky 
súdržnosti EÚ-27 v období po roku 2020 

aspoň na úrovni rozpočtu na roky 2014 – 

2020 v stálych cenách; zdôrazňuje, že 

HDP by mal byť naďalej jedným z 

parametrov prideľovania finančných 

prostriedkov politiky súdržnosti, domnieva 

sa však, že by ho mal dopĺňať súbor 

sociálnych, environmentálnych a 

demografických ukazovateľov, aby sa 

lepšie zohľadnili nové druhy rozdielov 

medzi regiónmi EÚ a v rámci nich vo 

všetkých členských štátoch; podporuje 

okrem toho zachovanie prvkov v novom 

programovom období, ktoré prispeli k 

modernizácii politiky súdržnosti a k jej 

väčšiemu zameraniu na výsledky v 

súčasnom VFR, t. j. tematickej 

koncentrácie, ex ante kondicionalít, rámca 

výkonnosti a prepojenia na hospodárske 

riadenie;  

90. domnieva sa, že politika súdržnosti 

EÚ27 po roku 2020 by mala byť 

primerane financovaná na základe 

analýzy potrieb a zohľadňovať 

hodnotenie vykonávania politiky; 

zdôrazňuje, že HDP by mal byť naďalej 

jedným z parametrov prideľovania 

finančných prostriedkov politiky 

súdržnosti, domnieva sa však, že by ho mal 

dopĺňať súbor sociálnych, 

environmentálnych a demografických 

ukazovateľov, aby sa lepšie zohľadnili 

nové druhy rozdielov medzi regiónmi EÚ a 

v rámci nich vo všetkých členských 

štátoch; podporuje okrem toho zachovanie 

prvkov v novom programovom období, 

ktoré prispeli k modernizácii politiky 

súdržnosti a k jej väčšiemu zameraniu na 

výsledky v súčasnom VFR, t. j. tematickej 

koncentrácie, ex ante kondicionalít, rámca 

výkonnosti a prepojenia na hospodárske 

riadenie; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 zdvojnásobili, 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 pochádzajúcich 

zo znevýhodneného sociálno-

ekonomického prostredia; domnieva sa, že 

investície na podporu rozvoja vzdelávania 

a odbornej prípravy, najmä rozvíjania 

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; požaduje preto podstatné posilnenie 

iniciatív na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí, ako aj úplné vykonávanie 

záruky EÚ pre mladých ľudí, 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 pochádzajúcich zo 

znevýhodneného sociálno-ekonomického 

prostredia; domnieva sa, že investície na 

podporu rozvoja vzdelávania a odbornej 

prípravy, najmä rozvíjania 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

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 98 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

98. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 

projekt Európsky poukaz na Interrail k 18. 

narodeninám a v ďalšom VFR predložila 

osobitný program s dostatočnými ročnými 

rozpočtovými prostriedkami na pokrytie 

všetkých žiadostí o bezplatnú železničnú 

prepravu pochádzajúcu od mladých 

Európanov, ktorí dosiahnu v danom roku 

vek 18 rokov; zdôrazňuje, že takýto projekt 

by sa stal kľúčovým prvkom pri zvyšovaní 

európskeho povedomia a identity, najmä v 

súvislosti s hrozbami, ako je populizmus a 

šírenie dezinformácií; opäť zdôrazňuje, že 

na dosiahnutie cieľa takéhoto programu sa 

od Komisie očakáva návrh riadneho 

právneho základu;  

98. vyzýva Komisiu, aby nadviazala na 

projekt Európsky poukaz na Interrail a v 

ďalšom VFR predložila osobitný program s 

dostatočnými ročnými rozpočtovými 

prostriedkami na pokrytie všetkých 

žiadostí mladých Európanov rôznych 

vekových skupín o železničný poukaz, 

ktorý bude sociálne a zemepisne 

inkluzívny, vždy zameraný na vzdelávacie 

ciele, založený na multimodálnej a 

dekarbonizovanej doprave, a požaduje 

finančný príspevok od príjemcov ako 

dôkaz o účasti na projekte; zdôrazňuje, že 

takýto projekt by sa stal kľúčovým prvkom 

pri zvyšovaní európskeho povedomia a 

identity, najmä v súvislosti s hrozbami, ako 

je populizmus a šírenie dezinformácií; opäť 

zdôrazňuje, že na dosiahnutie cieľa 

takéhoto programu sa od Komisie očakáva 

návrh riadneho právneho základu a 

zdôrazňuje, že tento program by nemal 

narušiť rozpočet žiadneho iného 

existujúceho úspešného programu EÚ; 

Or. en 

 

 


