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18.10.2018 A8-0313/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas, Laura Agea 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že Európsky 

parlament vo svojom čítaní rozpočtu na 

rok 2019 v plnej miere odzrkadľuje 

politické priority prijaté výraznou 

väčšinou vo svojich vyššie uvedených 

uzneseniach z 15. marca 2018 o 

všeobecných usmerneniach a z 5. júla 

2018 o mandáte na trialóg; pripomína, že 

hlavnými prioritami sú: udržateľný rast, 

inovácie, konkurencieschopnosť, 

bezpečnosť, riešenie základných príčin 

utečeneckých a migračných tokov, ich 

riadenie, boj proti zmene klímy a prechod 

na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na 

mladých ľudí; 

1. pripomína, že hlavnými prioritami 

rozpočtu EÚ by mali byť: udržateľný rast, 

inovácie, konkurencieschopnosť, 

bezpečnosť, riešenie základných príčin 

utečeneckých a migračných tokov, ich 

riadenie, boj proti zmene klímy a prechod 

na udržateľnú energiu a osobitný dôraz na 

mladých ľudí a boj proti chudobe; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 2a. požaduje preskúmanie skutočných 

výdavkov s cieľom dosiahnuť čo 

najväčšie úspory v projektoch, ktoré 

dosiaľ nevykázali skutočnú pridanú 

hodnotu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 5a. pripomína potrebu rozhodného 

boja proti chudobe a zdôrazňuje 

dôležitosť sprístupnenia dostatočných 

zdrojov pre EFS s cieľom umožniť 

členským štátom zaviesť systémy 

minimálneho príjmu na účinný boj proti 

chudobe; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 8a. pripomína, že treba zabezpečiť 

solidaritu a spravodlivú deľbu 

zodpovednosti medzi všetkými členskými 

štátmi, najmä v rámci revízie dublinského 

nariadenia; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že doteraz neexistuje účinný systém 

prerozdeľovania utečencov, čo spôsobuje 

nerovnaké zaťaženie niektorých 

členských štátov; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Valli, Laura Agea, Giulia Moi, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 24a. zdôrazňuje potrebu vedenia 

rozhodného boja proti chudobe vo 

všetkých členských štátoch: posilňuje na 

tento účel EFS s cieľom umožniť 

členským štátom zaviesť schémy 

minimálneho príjmu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

61. domnieva sa, že škrty Rady sú 

neodôvodnené a neodrážajú skutočné 

potreby; obnovuje všetky administratívne 

výdavky Komisie, a to aj výdavky na 

administratívnu podporu a podporu 

výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa NR 

2019; 

61. víta opakujúcu sa prax Rady 

uplatňovať škrty v okruhu 5 a zdôrazňuje 

skutočnosť, že všetky administratívne 

výdavky súvisiace s inštitúciami Únie by 

sa mali v čo najväčšej miere znížiť, aby sa 

tak zabezpečili úspory a zabránilo 

akémukoľvek plytvaniu peniazmi 

daňovníkov; požaduje prerokovanie 

súčasných nájomných zmlúv Únie s 

cieľom znížiť nájomné; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Giulia Moi 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 61 a (nový) 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 61a. domnieva sa, že je možné 

dosiahnuť úspory, pokiaľ ide o 

prechodné príspevky pre komisárov, s 

cieľom poskytnúť občanom Únie 

posolstvo solidarity a prerozdeliť tieto 

zdroje na iniciatívy a programy v 

prospech daňovníkov; 

Or. en 

 


