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8.3.2018 A8-0048/91 

Pozmeňujúci návrh  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

Lola Sánchez Caldentey, 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 

Odsek 22 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  22a. model 5 + 5 by zabezpečil 

zohľadnenie politických záujmov 

Parlamentu v každom volebnom období; 

ďalej by mohol zabezpečiť väčšiu 

flexibilitu, pokiaľ ide o zmeny v riadení 

programov, a to s ohľadom na 

hospodárske cykly, a poskytnúť 

príležitosť rozhodnúť o rozšírení VFR v 

období recesie a jeho obmedzení v období 

hospodárskeho rozmachu bez výraznej 

straty stability pre dlhodobé programy, 

ktoré by mohli pokračovať nad rámec 

obdobia 10 rokov, ak sa to považuje za 

vhodné; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Pozmeňujúci návrh  92 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. zdôrazňuje, že v priebehu 

súčasného VFR rozpočtový orgán schválil 

podstatnú mobilizáciu mechanizmov 

flexibility a osobitných nástrojov, ktoré sú 

uvedené v nariadení o VFR, s cieľom 

zaistiť ďalšie rozpočtové prostriedky 

potrebné na reagovanie na vážne krízy 

alebo financovanie nových politických 

priorít; 

26. zdôrazňuje, že v priebehu 

súčasného VFR rozpočtový orgán schválil 

podstatnú mobilizáciu mechanizmov 

flexibility a osobitných nástrojov, ktoré sú 

uvedené v nariadení o VFR, s cieľom 

zaistiť ďalšie rozpočtové prostriedky 

potrebné na reagovanie na vážne krízy 

alebo financovanie nových politických 

priorít; vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že niekoľko presunov bolo 

uskutočnených čerpaním z rozpočtových 

riadkov iných programov, najmä v 

prípade politiky súdržnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Pozmeňujúci návrh  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 

Odsek 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. domnieva sa preto, že ustanovenia 

súčasného VFR o flexibilite fungovali 

dobre a poskytli riešenia v súvislosti s 

významnými finančnými prostriedkami, 

ktoré boli potrebné predovšetkým na to, 

aby sa reagovalo na výzvy spojené s 

migráciou a utečencami a riešil 

nedostatok investícií; pripomína, že 

Parlament bol autorom viacerých 

takýchto ustanovení, ktoré rázne 

obhajoval počas predchádzajúcich 

rokovaní o VFR; 

27. domnieva sa preto, že ustanovenia 

súčasného VFR o flexibilite neumožnili 

nájsť riešenia v súvislosti s významným a 

dôležitým financovaním potrebným na 

zabezpečenie spoločného dobra v Európe; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Pozmeňujúci návrh  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 

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; 

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 na základe toho, že im 

poskytne bezpečné a udržateľné 

zamestnanie; 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; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Pozmeňujúci návrh  95 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. berie na vedomie, že dosiahnutie 

európskej pridanej hodnoty by malo byť 

jednou z hlavných zásad, ktorými sa 

riadia inštitúcie EÚ pri rozhodovaní o 

povahe výdavkov v rámci budúceho VFR; 
poukazuje však na to, že tento pojem má 

viaceré výklady, a vyzýva na jedno 

jednoznačné a zrozumiteľné vymedzenie 

relevantných kritérií, ktoré by malo 

zohľadniť územné špecifiká a zahŕňať 

podľa potreby merateľné ukazovatele 

výkonnosti; varuje pred akýmkoľvek 

pokusom o použitie takéhoto vymedzenia 

na spochybnenie významu politík a 

programov EÚ na základe čisto 

kvalitatívnych alebo krátkodobých 

hospodárskych úvah; 

50. poukazuje však na existenciu 

viacerých výkladov pojmu európska 

pridaná hodnota; varuje pred akýmkoľvek 

pokusom o použitie takéhoto vymedzenia 

na spochybnenie významu politík a 

programov EÚ na základe čisto 

kvalitatívnych alebo krátkodobých 

hospodárskych úvah; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Pozmeňujúci návrh  96 

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

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 

Odsek 52 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

52. domnieva sa, že lepšie 

vynakladanie prostriedkov, t. j. účinné a 

nediskriminačné využitie každého jedného 

eura z rozpočtu EÚ, možno dosiahnuť 

nielen tým, že sa zdroje EÚ nasmerujú na 

opatrenia s najvyššou európskou 

pridanou hodnotou a najväčším zlepšením 

výsledkov politík a programov EÚ, a to na 

základe hĺbkového posúdenia súčasných 

výdavkov, ale aj tým, že sa vytvoria väčšie 

synergie medzi rozpočtom EÚ a 

národnými rozpočtami a zabezpečením 

konkrétneho zlepšenia štruktúry výdavkov; 

podporuje odporúčania výročnej správy 

Európskeho dvora audítorov z roku 2016 

týkajúce sa efektívneho rámca merania 

ukazovateľov, viac zjednodušeného a 

vyváženého podávania správ o výkonnosti 

a jednoduchšieho prístupu k výsledkom 

hodnotenia; 

52. domnieva sa, že lepšie 

vynakladanie prostriedkov, t. j. účinné a 

nediskriminačné využitie každého jedného 

eura z rozpočtu EÚ, by malo byť založené 

na hĺbkovom posúdení súčasných 

výdavkov a malo by byť uľahčené 

dosiahnutím väčších synergií medzi 

rozpočtom EÚ a národnými rozpočtami a 

zabezpečením konkrétneho zlepšenia 

štruktúry výdavkov; podporuje 

odporúčania výročnej správy Európskeho 

dvora audítorov z roku 2016 týkajúce sa 

efektívneho rámca merania ukazovateľov, 

viac zjednodušeného a vyváženého 

podávania správ o výkonnosti a 

jednoduchšieho prístupu k výsledkom 

hodnotenia; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/97 

Pozmeňujúci návrh  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 

Odsek 53 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  53a. pripomína, že štrukturálne fondy 

EÚ sa nesmú využívať spôsobom, ktorý 

priamo alebo nepriamo podporuje 

premiestňovanie služieb alebo výroby do 

iných členských štátov; 

Or. en 

 

 


