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2.7.2018 A8-0247/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. víta návrh Komisie a domnieva sa, 

že vo veľkej miere zodpovedá prioritám 

Parlamentu; má v úmysle ďalej 

posilňovať kľúčové programy a zaisťovať 

primeranú úroveň financovania; konštatuje 

nárast vo výške 3,1 % vo viazaných 

rozpočtových prostriedkoch a nižší pri 

HND v porovnaní s rokom 2018, pokiaľ 

ide o viazané rozpočtové prostriedky (1 % 

v porovnaní s 1,02 %) aj o platobné 

rozpočtové prostriedky (0,9 % v porovnaní 

s 0,92 %); 

3. berie na vedomie návrh Komisie; 

má v úmysle brániť kľúčové programy 

a zaisťovať primeranú úroveň 

financovania, pričom dosiahne úspory v 

rámci projektov, ktoré doteraz 

nepreukázali skutočnú pridanú hodnotu; 

konštatuje nárast vo výške 3,1 % vo 

viazaných rozpočtových prostriedkoch a 

nižší pri HND v porovnaní s rokom 2018, 

pokiaľ ide o viazané rozpočtové 

prostriedky (1 % v porovnaní s 1,02 %) aj 

o platobné rozpočtové prostriedky (0,9 % 

v porovnaní s 0,92 %); 

Or. en 



 

AM\1158022SK.docx  PE621.743v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.7.2018 A8-0247/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. víta navrhované zvýšenie 

prostriedkov na program Horizont 2020, 

Nástroj na prepájanie Európy (NPE), 

Erasmus+ a programy, ktoré prispievajú 

k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ; 

poukazuje však na potrebu ďalšieho 

posilnenia podpory určenej pre MSP, ktoré 

majú kľúčový význam pre hospodársky 

rast a vytváranie pracovných miest, 

a vyčlenených rozpočtových prostriedkov 

na digitalizáciu priemyslu EÚ a podporu 

digitálnych zručností a digitálneho 

podnikania, ako aj na programy 

podporujúce mladých ľudí, najmä 

ErasmusPro; pripomína svoje 

presvedčenie, že rozpočet programu 

Erasmus+ na rok 2019 treba prinajmenšom 

zdvojnásobiť; 

4. víta navrhované zvýšenie 

prostriedkov na program Horizont 2020, 

Nástroj na prepájanie Európy (NPE), 

Erasmus+ a programy, ktoré prispievajú 

k zvýšeniu bezpečnosti občanov EÚ; 

poukazuje na skutočnosť, že financovanie 

Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa 

musí zameriavať na dosahovanie cieľov, 

ktoré zabezpečujú skutočnú hospodársku, 

environmentálnu a sociálnu pridanú 

hodnotu pre členské štáty, a nemalo by sa 

používať na financovanie projektov, 

ktorých realizácia je sporná; poukazuje 

však na potrebu ďalšieho posilnenia 

podpory určenej pre MSP, ktoré majú 

kľúčový význam pre hospodársky rast 

a vytváranie pracovných miest, 

a vyčlenených rozpočtových prostriedkov 

na digitalizáciu priemyslu EÚ a podporu 

digitálnych zručností a digitálneho 

podnikania, ako aj na programy 

podporujúce mladých ľudí, najmä 

ErasmusPro; pripomína svoje 

presvedčenie, že rozpočet programu 

Erasmus+ na rok 2019 treba prinajmenšom 

zdvojnásobiť; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

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. berie na vedomie úlohu 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), ktorú zohráva pri 

znižovaní nedostatku investícií v EÚ; 

vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, 

že z EFSI sa financovala aj infraštruktúra 

so závažným dosahom na životné 

prostredie a spornou prínosnosťou; 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 príslušné 

infraštruktúry na skladovanie; 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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. vyzýva Komisiu, aby bezodkladne 

posúdila možnosť vylúčenia 

spolufinancovania projektov 

financovaných z EŠIF v takzvaných 

menej rozvinutých regiónoch z výpočtu 

deficitu v kontexte európskeho semestra;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 28 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  28a. zdôrazňuje dôležitosť vylúčenia 

udržateľných investícií do obnovy 

a akýchkoľvek investícií do 

antiseizmických opatrení, ako aj všetkých 

opatrení na predchádzanie 

hydrogeologickej nestabilite vrátane tých, 

ktoré sú spolufinancované 

prostredníctvom EŠIF a priradené 

k tematickému cieľu 5 (prevencia, 

podpora prispôsobovania sa zmene klímy, 

predchádzanie rizikám a riadenie rizík), 

z výpočtu vnútroštátnych deficitov v rámci 

Paktu stability a rastu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  30a. zdôrazňuje potrebu venovať 

primeranú pozornosť udržateľnej 

mestskej mobilite v rámci EŠIF a 

Európskeho fondu regionálneho rozvoja 

(EFRR) a posilňovať synergie medzi 

zdrojmi financovania a programami, 

najmä s cieľom dobudovať nabíjaciu 

infraštruktúru pre elektrické vozidlá a 

podporovať dovybavenie hardvéru; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

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 

súvisiace s administratívou 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; zastáva 

názor, že rozhodnutie 2005/684/EK 

o štatúte poslancov Európskeho 

parlamentu je potrebné zrevidovať 

s cieľom zmeniť článok 14 a zosúladiť 

dôchodkové nároky poslancov so 

systémami sociálneho zabezpečenia pre 

bežných občanov jednotlivých členských 

štátov, či už ide o výpočet sumy či 

dôchodkového veku, alebo o požiadavky 

na príspevky, ktoré oprávňujú na 

vyplácanie starobného dôchodku; žiada, 

aby sa prepočítali starobné dôchodky 

vyplácané z rozpočtu EÚ v prípade tých 

bývalých poslancov, ktorých nárok na 

dôchodok vznikol pred nadobudnutím 

účinnosti súčasného štatútu alebo po 

ňom; konštatuje, že podiel výdavkov na 

administratívu v návrhu rozpočtu zostáva 

nezmenený na úrovni 6,0 % vo viazaných 



 

AM\1158022SK.docx  PE621.743v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

rozpočtových prostriedkoch; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

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. nabáda Komisiu, aby vyvinula čo 

najväčšie úsilie na začlenenie všetkých 

možností úspor a racionalizácie 

administratívnych výdavkov; 

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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  60a. požaduje vykonanie dôkladnej 

analýzy s cieľom stanoviť úspory a zvýšiť 

efektívnosť prostredníctvom 

administratívnej spolupráce, a tiež 

vyhodnotiť možné zlúčenia agentúr s 

podobnými úlohami; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Marco Valli, Rosa D'Amato, Eleonora Evi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát na trialóg 

2018/2024(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 60 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  60b. zdôrazňuje, že náklady na 

presťahovanie Európskej agentúry pre 

lieky (EMA) a Európskeho orgánu pre 

bankovníctvo (EBA) by mali byť 

transparentné a že v žiadnom prípade by 

sa nemalo povoliť navýšenie príspevku 

EÚ v dôsledku dvojnásobného 

premiestnenia agentúry EMA, t. j. na 

dočasnú a potom na konečnú adresu; 

Or. en 

 

 


