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7.3.2018 A8-0048/150 

Pozmeňujúci návrh  150 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. je presvedčený, že zavedenie 

nových, skutočných vlastných zdrojov EÚ 

je jediné riešenie, ako primerane 

financovať budúci VFR, pokiaľ Rada 

nebude súhlasiť s výrazným zvýšením 

miery národných príspevkov do rozpočtu 

EÚ; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Pozmeňujúci návrh  151 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. pripomína svoju dlhoročnú 

pozíciu, že politickým ambíciám Únie 

musia zodpovedať primerané finančné 

zdroje, a pripomína, že ako sa stanovuje v 

článku 311 ZFEÚ, „Únia si zabezpečí 

prostriedky potrebné na dosiahnutie 

svojich cieľov a uskutočňovanie svojich 

politík“; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Pozmeňujúci návrh  152 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. je presvedčený, že nepridelené 

rezervy by sa mali bez akýchkoľvek 

obmedzení preniesť do budúcich 

rozpočtových rokov a že rozpočtový orgán 

by ich mal mobilizovať na každý účel, 

ktorý bude považovať za potrebný, v 

rámci ročného rozpočtového postupu; 

vyzýva preto, aby sa zachovala celková 

rezerva na záväzky, ale bez akéhokoľvek 

obmedzenia rozsahu a času; 

30. je presvedčený, že všetky 

nepridelené rezervy by sa mali považovať 

za zbytočné, a preto by sa mali v 

nasledujúcom rozpočtovom roku vypustiť; 

zdôrazňuje, že by to bolo v súlade so 

striktným prístupom, ktorý prijala EÚ pri 

zaobchádzaní s rozpočtami niektorých 

členských štátov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Pozmeňujúci návrh  153 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

39. žiada najmä výrazné zvýšenie 

finančného krytia nástroja flexibility a 

vyčlenenie ročných rozpočtových 

prostriedkov aspoň do výšky 2 miliárd 

EUR; pripomína, že nástroj flexibility nie 

je spojený so žiadnou konkrétnou 

oblasťou politiky a možno ho preto využiť 

na akýkoľvek účel považovaný za 

potrebný; domnieva sa preto, že tento 

nástroj sa môže mobilizovať na pokrytie 

akýchkoľvek nových finančných potrieb, 

ktoré vzniknú počas VFR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Pozmeňujúci návrh  154 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. domnieva sa, že rezerva na 

nepredvídané udalosti by sa mala naďalej 

považovať za nástroj používaný v krajných 

prípadoch; zdôrazňuje, že ide o osobitný 

nástroj, ktorý sa môže tiež mobilizovať iba 

na platobné rozpočtové prostriedky, a že jej 

mobilizácia poslúžila na reakciu v prípade 

platobnej krízy v roku 2014; vyzýva preto, 

aby sa jej maximálna výška ročných 

rozpočtových prostriedkov upravila nahor 

na 0,05 % HND EÚ; 

45. domnieva sa, že rezerva na 

nepredvídané udalosti by sa mala naďalej 

považovať za nástroj používaný v krajných 

prípadoch; zdôrazňuje, že ide o osobitný 

nástroj, ktorý sa môže tiež mobilizovať iba 

na platobné rozpočtové prostriedky, a že jej 

mobilizácia poslúžila na reakciu v prípade 

platobnej krízy v roku 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Pozmeňujúci návrh  155 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. zdôrazňuje, že osobitné nástroje VF 

by sa mali počítať nad rámec stropov VFR 

tak v prípade viazaných, ako aj platobných 

rozpočtových prostriedkov; domnieva sa, 

že otázka započítania platieb do rozpočtu 

v prípade týchto nástrojov bola počas 

revízie VFR na roky 2014 – 2020 v 

polovici obdobia vyriešená jednoznačne a 

že sa tým ukončil dlhodobý konflikt 

odlišného výkladu v porovnaní s Radou; 

presadzuje zavedenie jasného ustanovenia 

v nariadení o VFR, v ktorom sa stanoví, 

že platby vyplývajúce z mobilizácie 

záväzkov osobitných nástrojov VFR by sa 

mali počítať nad rámec ročných stropov 

platieb VFR; 

46. zdôrazňuje, že osobitné nástroje 

VFR by sa nemali počítať nad rámec 

stropov VFR ani v prípade viazaných, ani 

platobných rozpočtových prostriedkov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Pozmeňujúci návrh  156 

 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 47 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

47. konštatuje, že v súčasnej MID sa 

pri mobilizácii troch osobitných nástrojov 

VFR v Parlamente vyžaduje osobitná 

väčšina; považuje toto ustanovenie za 

zastarané, keďže vychádza z potreby 

osobitnej väčšiny na prijatie rozpočtu EÚ 

pred Lisabonskou zmluvou; vyzýva na 

homogénny prístup, pokiaľ ide o 

požiadavky na hlasovanie za mobilizáciu 
týchto nástrojov, ktorý by mal byť rovnaký 

ako pri prijímaní rozpočtu EÚ; 

47. konštatuje, že v súčasnej MID sa 

pri mobilizácii troch osobitných nástrojov 

VFR v Parlamente vyžaduje osobitná 

väčšina; považuje toto ustanovenie za 

užitočné, keďže odráža skutočnosť, že 

mobilizácia týchto nástrojov musí byť 

výnimočným opatrením; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Pozmeňujúci návrh  157 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 48 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

48. pripomína svoju dlhodobú pozíciu, 

podľa ktorej by všetky príjmy plynúce z 

pokút uložených spoločnostiam za 

porušenie práva EÚ v oblasti hospodárskej 

súťaže alebo v súvislosti s oneskorenými 

platbami príspevkov jednotlivých 

členských štátov do rozpočtu EÚ mali 

predstavovať osobitnú položku príjmov do 

rozpočtu EÚ bez zodpovedajúceho 

zníženia príspevkov založených na HND; 

48. domnieva sa, že všetky príjmy 

plynúce z pokút uložených spoločnostiam 

za porušenie práva EÚ v oblasti 

hospodárskej súťaže alebo v súvislosti s 

oneskorenými platbami príspevkov 

jednotlivých členských štátov do rozpočtu 

EÚ by sa mali vrátiť členským štátom vo 

forme zodpovedajúceho zníženia 

príspevkov založených na HND; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Pozmeňujúci návrh  158 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. v tejto súvislosti vyzýva na 

vytvorenie osobitnej rezervy na strane 

príjmov rozpočtu EÚ, ktorá sa postupne 

naplní prostredníctvom všetkých druhov 

nepredvídaných iných príjmov; zastáva 

názor, že táto rezerva by sa mala využívať 

na pokrytie dodatočných platobných 

potrieb, najmä tých, ktoré sú spojené s 

mobilizáciou celkovej rezervy na záväzky 

alebo s osobitnými nástrojmi VFR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Pozmeňujúci návrh  159 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. zdôrazňuje, že „kontrola stavu“ 

výdavkov EÚ nemôže zabezpečiť zníženie 

úrovne ambícií EÚ alebo sektorizáciu v 

rámci politík a programov EÚ a nemala by 

viesť ani k nahradeniu grantov 

finančnými nástrojmi na dosiahnutie 

úspor, pretože prevažná väčšina opatrení 

podporovaných z rozpočtu EÚ nie je 

vhodná na financovanie takýmito 

nástrojmi; domnieva sa, že „kontrola 

stavu“ by mala viesť skôr k identifikácii 

spôsobov, akými by sa mohlo zlepšiť 

vykonávanie výdavkových programov EÚ; 

54. zdôrazňuje, že „kontrola stavu“ 

výdavkov EÚ by mala zabezpečiť zníženie 

úrovne ambícií EÚ alebo sektorizáciu v 

rámci politík a programov EÚ, keďže 

predstavuje opakovane vyjadrovanú vôľu 

občanov vo viacerých členských štátoch; 

Or. en 

 

 


