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2.7.2018 A8-0247/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. berie na vedomie predbežné 

hodnotenie Komisie týkajúce sa 

pokračovania prípravnej akcie Záruka pre 

deti; upozorňuje na informáciu v tomto 

hodnotení o možnom rozsiahlejšom 

vykonávaní akcie v rámci Európskeho 

sociálneho fondu; navrhuje, aby sa v 

záujme prípravy na toto rozsiahlejšie 

vykonávanie v rámci ESF+ využila tretia 

fáza implementácie; 

Or. en 



 

AM\1158030SK.docx  PE621.743v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.7.2018 A8-0247/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. je presvedčený o tom, že výzvy, 

ktoré sa riešia v rámci vonkajšej činnosti 

EÚ, si vyžadujú trvalé finančné prostriedky 

presahujúce súčasnú úroveň okruhu 4; 

domnieva sa, že nové iniciatívy by mali 

byť financované z nových rozpočtových 

prostriedkov a že všetky možnosti 

flexibility by sa mali v plnej miere využiť; 

nesúhlasí však s navrhovaným 

financovaním predĺženia FRT, pretože by 

sa tým značne obmedzili možnosti 

financovania iných prioritných oblastiach v 

rámci okruhu 4, ako aj pomocná úloha 

rozpočtu EÚ pri podporovaní ľudí v núdzi 

a presadzovaní základných hodnôt; 

50. je presvedčený o tom, že výzvy, 

ktoré sa riešia v rámci vonkajšej činnosti 

EÚ, si vyžadujú trvalé finančné prostriedky 

presahujúce súčasnú úroveň okruhu 4; 

domnieva sa, že nové iniciatívy by mali 

byť financované z nových rozpočtových 

prostriedkov a že všetky možnosti 

flexibility by sa mali v plnej miere využiť; 

nesúhlasí však s navrhovaným 

financovaním predĺženia FRT a súvisiacou 

dohodou dosiahnutou v Rade 29. júna 

2018, pretože by sa nimi značne obmedzili 

možnosti financovania iných prioritných 

oblastiach v rámci okruhu 4, ako aj 

pomocná úloha rozpočtu EÚ pri 

podporovaní ľudí v núdzi a presadzovaní 

základných hodnôt; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Daniele Viotti 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – Mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. vyjadruje poľutovanie nad návrhom 

Komisie na financovanie druhej tranže 

nástroja pre utečencov v Turecku (FRT); 

podporuje ďalšie fungovanie FRT, ale 

zastáva názor, ktorý sa zhoduje s návrhom 

Komisie zo 14. marca 2018, že by mal byť 

financovaný z rozpočtu EÚ len do výšky 1 

miliardy EUR a z bilaterálnych príspevkov 

členských štátov sumou 2 miliárd EUR, 

aby v rozpočte EÚ zostali dostatočné 

rezervy na neočakávané udalosti, ktoré 

môžu nastať v posledných dvoch rokoch 

súčasného VFR, ako aj na financovanie 

ostatných priorít; aj v tomto prípade trvá na 

tom, že keďže FRT je novou iniciatívou 

v rámci tohto VFR, mal by sa financovať 

z nových rozpočtových prostriedkov; 

ľutuje, že hoci Parlament jasne požadoval, 

aby bol plne zapojený do rozhodovacieho 

procesu o predĺžení nástroja FRT, aj preto, 

aby sa nemusel opakovať postup jeho 

vytvárania, zatiaľ medzi Parlamentom a 

Radou neprebehli žiadne rokovania o 

financovaní jeho druhej tranže; informuje 

tieto členské štáty, že Parlament má plné 

právo na riadne plnenie svojej úlohy ako 

jednej zo zložiek rozpočtového orgánu 

Únie a že ju plniť aj bude, ako už 

v minulosti oznámil; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že napriek 

naliehavým humanitárnym potrebám 

16. vyjadruje poľutovanie nad návrhom 

Komisie na financovanie druhej tranže 

nástroja pre utečencov v Turecku (FRT) a 

následnou dohodou dosiahnutou medzi 

členskými štátmi v Rade 29. júna 2018; 
podporuje ďalšie fungovanie FRT, ale 

zastáva názor, ktorý sa zhoduje s návrhom 

Komisie zo 14. marca 2018, že by mal byť 

financovaný z rozpočtu EÚ len do výšky 1 

miliardy EUR a z bilaterálnych príspevkov 

členských štátov sumou 2 miliárd EUR, 

aby v rozpočte EÚ zostali dostatočné 

rezervy na neočakávané udalosti, ktoré 

môžu nastať v posledných dvoch rokoch 

súčasného VFR, ako aj na financovanie 

ostatných priorít; aj v tomto prípade trvá na 

tom, že keďže FRT je novou iniciatívou 

v rámci tohto VFR, mal by sa financovať 

z nových rozpočtových prostriedkov; 

ľutuje, že hoci Parlament jasne požadoval, 

aby bol plne zapojený do rozhodovacieho 

procesu o predĺžení nástroja FRT, aj preto, 

aby sa nemusel opakovať postup jeho 

vytvárania, zatiaľ medzi Parlamentom a 

Radou neprebehli žiadne rokovania o 

financovaní jeho druhej tranže; informuje 

tieto členské štáty, že Parlament má plné 

právo na riadne plnenie svojej úlohy ako 

jednej zo zložiek rozpočtového orgánu 

Únie a že ju plniť aj bude, ako už 

v minulosti oznámil; 
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Rada až doposiaľ nebola schopná nájsť 

spoločnú pozíciu k financovaniu RFT; 

Or. en 

 

 


