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8.3.2018 A8-0048/58 

Pozmeňujúci návrh  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 

Citácia 11 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na oznámenie Komisie 

z 24. októbra 2017 (COM(2017)0623) s 

názvom Silnejšie a obnovené strategické 

partnerstvo s najvzdialenejšími regiónmi 

EÚ, 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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 A 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže súčasný viacročný finančný 

rámec (VFR) bol dohodnutý v roku 2013 a 

po prvýkrát zahŕňa reálne zníženie tak 

viazaných, ako aj platobných rozpočtových 

prostriedkov oproti predchádzajúcemu 

obdobiu finančného plánovania napriek 

narastajúcim právomociam EÚ, ktoré sú 

stanovené v Lisabonskej zmluve, a jej 

čoraz vyšším ambíciám stanoveným v 

stratégii EÚ 2020; keďže spôsobil aj 

značné rozdiely medzi úrovňou viazaných 

rozpočtových prostriedkov a úrovňou 

platobných rozpočtových prostriedkov, čo 

prispelo k nahromadeniu neuhradených 

platieb za prvé dva roky VFR; keďže 

neskoré prijatie VFR a súvisiacich 

právnych základov prispelo k meškaniam 

vo vykonávaní, ktorých dôsledky sú 

citeľné ešte aj dnes a ktoré môžu spôsobiť 

nahromadenie platobných nárokov na 

konci súčasného VFR, ktoré sa môžu 

preniesť do nasledujúceho obdobia; keďže 

do VFR boli na naliehanie Parlamentu 

začlenené nové ustanovenia s cieľom 

využívať jeho celkové stropy v čo 

najväčšom rozsahu a stanoviť mechanizmy 

flexibility; 

A. keďže súčasný viacročný finančný 

rámec (VFR) bol dohodnutý v roku 2013 a 

po prvýkrát zahŕňa reálne zníženie tak 

viazaných, ako aj platobných rozpočtových 

prostriedkov oproti predchádzajúcemu 

obdobiu finančného plánovania, čo 

oslabuje akékoľvek prioritné poňatie 

hospodárskej a sociálnej súdržnosti či 

akúkoľvek koncepciu solidarity v rámci 

EÚ; keďže spôsobil aj značné rozdiely 

medzi úrovňou viazaných rozpočtových 

prostriedkov a úrovňou platobných 

rozpočtových prostriedkov, čo prispelo k 

nahromadeniu neuhradených platieb za 

prvé dva roky VFR; keďže neskoré prijatie 

VFR a súvisiacich právnych základov 

prispelo k meškaniam vo vykonávaní, 

ktorých dôsledky sú citeľné ešte aj dnes a 

ktoré môžu spôsobiť nahromadenie 

platobných nárokov na konci súčasného 

VFR, ktoré sa môžu preniesť do 

nasledujúceho obdobia; keďže do VFR boli 

na naliehanie Parlamentu začlenené nové 

ustanovenia s cieľom využívať jeho 

celkové stropy v čo najväčšom rozsahu a 

stanoviť mechanizmy flexibility; 

Or. en 
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