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A8-0247/6

Pozmeňujúci návrh 6
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 2
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

2.
pripomína, že rozpočet EÚ na rok
2019 bude posledným rozpočtom v
súčasnom volebnom období a rokovania o
ňom budú prebiehať súbežne
s rokovaniami o ďalšom viacročnom
finančnom rámci (ďalej len „VFR“) a
reforme vlastných zdrojov EÚ; pripomína
tiež, že Spojené kráľovstvo sa zaviazalo
prispieť k vykonávaniu ročných rozpočtov
Únie na roky 2019 a 2020 a podieľať sa na
nich, tak ako keby zostalo v Únii po marci
2019;

2.
pripomína, že rozpočet EÚ na rok
2019 bude posledným rozpočtom
v súčasnom volebnom období a rokovania
o ňom budú prebiehať súbežne
s rokovaniami o ďalšom viacročnom
finančnom rámci (ďalej len „VFR“);
pripomína tiež, že Spojené kráľovstvo sa
zaviazalo prispieť k vykonávaniu ročných
rozpočtov Únie na roky 2019 a 2020
a podieľať sa na nich, tak ako keby zostalo
v Únii po marci 2019;
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A8-0247/7

Pozmeňujúci návrh 7
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 6
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

6.
oceňuje úlohu Európskeho fondu
pre strategické investície (EFSI), ktorú
zohráva pri znižovaní nedostatku
investícií v EÚ; žiada, aby sa v záujme
optimálnej regionálnej a sektorovej
vyváženosti posilnila sociálna dimenzia
využívania EFSI vrátane inovácií v
zdravotnej starostlivosti a medicíne,
sociálnej infraštruktúry, ochrany
životného prostredia, udržateľnej
dopravy, obnoviteľných zdrojov energie a
infraštruktúry na skladovanie energie;
opätovne zdôrazňuje svoje dlhodobé
stanovisko, podľa ktorého sa nové
iniciatívy v rámci VFR musia financovať
z nových rozpočtových prostriedkov, a nie
na úkor existujúcich programov;
opakovane vyjadruje svoj záväzok posilniť
program Horizont 2020 a Nástroj na
prepájanie Európy, aby sa čo najviac
vyrovnali škrty vykonané v týchto
programoch v rozpočte na rok 2019 na
financovanie rozšírenia EFSI;

6.
vyjadruje poľutovanie nad úlohou
Európskeho fondu pre strategické
investície (EFSI), ktorý nedokázal znížiť
nedostatok investícií v EÚ;
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A8-0247/8

Pozmeňujúci návrh 8
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 7
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
7.
berie na vedomie záväzok obnoviť
program EÚ v oblasti obrany, najmä
prostredníctvom dohody o Programe
rozvoja európskeho obranného priemyslu
(EDIDP), a to v rámci prvej fázy
fungovania Európskeho obranného
fondu; domnieva sa, že tento spoločný
záväzok prispeje k dosiahnutiu úspor
z rozsahu a k lepšej koordinácii medzi
členskými štátmi a podnikmi, čo umožní
EÚ udržať si svoju strategickú autonómiu
a stať sa skutočným svetovým hráčom;

vypúšťa sa
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A8-0247/9

Pozmeňujúci návrh 9
Marco Zanni, André Elissen
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 52
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

52.
víta zvýšenú podporu pre
regionálne činnosti v oblasti západného
Balkánu; domnieva sa však, že treba
rozsiahlejšie podporovať politické
reformy; vyjadruje poľutovanie nad
zvyšujúcou sa podporou poskytovanou na
politické reformy v Turecku (IPA II) a
kladie si otázky, či je to v súlade s
rozhodnutím rozpočtového orgánu znížiť
v súčasnom rozpočtovom roku rozpočtové
prostriedky v tomto riadku; opakovane
vyjadruje svoju pozíciu, v ktorej vyzval na
podmienenie finančných prostriedkov
určených pre turecké orgány v rámci IPA
II zlepšeniami v oblasti ľudských práv,
demokracie a právneho štátu;
žiada, aby sa rozpočtové prostriedky
v tomto riadku, ak sa v týchto oblastiach
nedosiahne pokrok, a to aj s ohľadom na
obmedzený manévrovací priestor, úplne
presmerovali na aktérov občianskej
spoločnosti, aby sa vykonali opatrenia
podporujúce ciele týkajúce sa zásad
právneho štátu, demokracie, ľudských
práv a slobody médií; podporuje celkový
trend znižovania prostriedkov pre Turecko
na politické reformy;

52.
zdôrazňuje, že nástroj
predvstupovej pomoci (IPA II) by sa nemal
používať na podporu Turecka, krajiny,
ktorá nedodržiava viacero základných
zásad slobody a demokracie;
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A8-0247/10

Pozmeňujúci návrh 10
Marco Zanni, André Elissen
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 56
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

56.
konštatuje, že výdavky na okruh 5
sa zvýšili o 3,0 % v porovnaní s rozpočtom
na rok 2018 a dosahujú výšku 9 956,9
milióna EUR (+ 291,4 milióna EUR) vo
viazaných rozpočtových prostriedkoch;
konštatuje, že rovnako ako v prípade
predchádzajúceho rozpočtového roka je
toto zvýšenie spôsobené najmä vývojom
dôchodkov (+ 116,7 milióna EUR) a
predstavuje 20,2 % výdavkov na okruh 5;
konštatuje, že podiel výdavkov na
administratívu v návrhu rozpočtu zostáva
nezmenený na úrovni 6,0 % vo viazaných
rozpočtových prostriedkoch;

56.
vyjadruje poľutovanie nad
skutočnosťou, že výdavky na okruh 5 sa
zvýšili o 3,0 % v porovnaní s rozpočtom na
rok 2018 a dosahujú výšku 9 956,9
milióna EUR (+291,4 milióna EUR) vo
viazaných rozpočtových prostriedkoch;
vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou,
že rovnako ako v prípade
predchádzajúceho rozpočtového roka je
toto zvýšenie spôsobené najmä vývojom
dôchodkov (+116,7 milióna EUR), a
predstavuje 20,2 % výdavkov na okruh 5;
konštatuje, že sa očakáva nárast počtu
dôchodcov v nasledujúcich rokoch,
a preto požaduje úplnú revíziu výsad
a výhod systému dôchodkov a príspevkov
EÚ;
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A8-0247/11

Pozmeňujúci návrh 11
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 57
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

57.
uznáva úsilie, ktoré vyvíja
Komisia, aby začlenila všetky možnosti
úspor a racionalizácie výdavkov, ktoré
nesúvisia s platmi, do vlastného rozpočtu;
poznamenáva, že vývoj výdavkov Komisie
(+2,0 %) bol do veľkej miery ovplyvnený
automatickým prispôsobovaním mzdových
výdavkov a zmluvných záväzkov; ďalej
berie na vedomie, že Komisia uskutočnila
vnútorné presuny zamestnancov, aby
mohla plniť svoje nové priority;

57.
vyjadruje poľutovanie nad
skutočnosťou, že vývoj výdavkov Komisie
(+2,0 %) bol do veľkej miery ovplyvnený
automatickým prispôsobovaním mzdových
výdavkov a zmluvných záväzkov, a preto
žiada zmenu týchto pravidiel;
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A8-0247/12

Pozmeňujúci návrh 12
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 60
Návrh uznesenia

Pozmeňujúci návrh

60.
berie na vedomie celkový zvýšenie
rozpočtových prostriedkov na
decentralizované agentúry v návrhu
rozpočtu na rok 2019, a to o 10,8 % (bez
zohľadnenia pripísaných príjmov) a o 259
pracovných miest; víta skutočnosť, že pri
väčšine agentúr ich vlastný rozpočet
narastá, zatiaľ čo príspevok EÚ klesá;
v tejto súvislosti konštatuje, že Európsky
parlament v súčasnosti skúma možnosti
ďalšieho rozšírenia financovania
decentralizovaných agentúr
prostredníctvom poplatkov; s uspokojením
berie na vedomie, že agentúram s „novými
úlohami“ (ESMA, eu-LISA a Frontex)
bolo priznané výrazné zvýšenie
rozpočtových prostriedkov
a zamestnancov v pláne pracovných
miest; žiada o ďalšiu finančnú podporu
pre agentúry, ktoré riešia výzvy súvisiace
s migráciou a bezpečnosťou; je
presvedčený, že Europol a Eurojust by
mali byť ešte viac posilnené a že Európsky
podporný úrad pre azyl (EASO) by mal
dostať dostatočné financie na svoju
transformáciu na Agentúru Európskej
únie pre azyl;

60.
vyjadruje poľutovanie nad
celkovým zvýšením rozpočtových
prostriedkov na decentralizované agentúry
v návrhu rozpočtu na rok 2019, a to o 10,8
% (bez zohľadnenia pripísaných príjmov) a
o 259 pracovných miest a žiada úplnú
revíziu úlohy agentúr EÚ, v rámci ktorej
by sa zodpovedala otázka, či by ich úlohy
a ciele nemohli lepšie plniť existujúce
generálne riaditeľstvá Komisie alebo
členské štáty, aby sa zabránilo duplicite
úloh a nákladov a zvýšila sa
transparentnosť;
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A8-0247/13

Pozmeňujúci návrh 13
Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek
v mene Skupiny ENF
Správa
Daniele Viotti
Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg
2018/2024(BUD)

A8-0247/2018

Návrh uznesenia
Odsek 62
Pozmeňujúci návrh

Návrh uznesenia
62.
víta vytvorenie dvoch nových
orgánov EÚ, ktoré sa majú považovať za
decentralizované agentúry: Európska
prokuratúra (EPPO) a Európsky orgán
práce (ELA); konštatuje, že rozpočtové
prostriedky na ELA boli vložené do
rezervy, kým legislatívny postup nebude
ukončený; konštatuje, že EPPO má sídlo
v Luxemburgu, a žiada agentúru, aby
obidvom zložkám rozpočtového orgánu
predložila všetky informácie o svojej
politike v oblasti nehnuteľností v súlade
s nariadením o rozpočtových pravidlách;
domnieva sa, že nové agentúry sa musia
vytvárať prideľovaním nových zdrojov a
nových pracovných miest, pričom treba
zabrániť akémukoľvek prerozdeleniu
prostriedkov, pokiaľ nie je jasne
preukázané, že určité činnosti sú v plnej
miere presunuté z Komisie alebo iných
existujúcich orgánov, ako je Eurojust, na
tieto nové agentúry; konštatuje, že
Eurojust má naďalej právomoci riešiť
prípady súvisiace s ochranou finančných
záujmov v úzkej spolupráci s Európskou
prokuratúrou a zároveň sa plne zapájať
do zabezpečovania operačnej podpory pre
členské štáty v oblasti boja proti
organizovanej trestnej činnosti, terorizmu,
kybernetickej trestnej činnosti
a prevádzačstvu migrantov; pripomína
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sa novovytvorených decentralizovaných
agentúr;
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