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18.10.2018 A8-0313/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 62 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vo všeobecnosti schvaľuje odhady 

Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby 

agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek 

ďalšie škrty navrhované Radou by 

ohrozili riadne fungovanie agentúr a 

neumožnili by im plniť úlohy, ktorými 

boli poverené; s nedôverou berie na 

vedomie svojvoľný škrt len o 10 000 EUR 

v rozpočte CEPOL, a vyzýva Radu, aby 

Parlamentu poskytla podrobné informácie 

o tom, prečo považuje takéto škrty za 

nevyhnutné a primerané; 

62. vyjadruje poľutovanie nad 

celkovým zvýšením pridelených 

prostriedkov pre decentralizované 

agentúry a žiada preto úplnú revíziu úlohy 

agentúr Únie; kladie si otázku, či by ich 

úlohy a ciele nemohli lepšie plniť 

existujúce generálne riaditeľstvá Komisie 

alebo členské štáty, aby sa predišlo 

zdvojovaniu úloh a nákladov a aby sa 

zlepšila aj transparentnosť; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 72 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

72. opätovne zdôrazňuje svoje obavy, 

že aj napriek nedávnemu úsiliu dohnať 

stratu dosiahol objem nedostatočného 

plnenia platieb za posledné tri roky 

rekordne nízke hodnoty, a to najmä v 

rámci podokruhu 1b; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že takéto omeškania 

bránia prioritám a projektom Únie 

naplniť svoj potenciál a včas prinášať 

občanom výsledky; poukazuje na 

skutočnosť, že v dôsledku toho je v NR 

2019 pod úrovňou platobného stropu 

ponechaná bezprecedentná rezerva vo 

výške 19,3 miliardy EUR; zvyšuje objem 

platobných rozpočtových prostriedkov v 

tých riadkoch, v ktorých sa zmenila výška 

viazaných rozpočtových prostriedkov; 

72. žiada, aby sa viazané rozpočtové 

prostriedky v rozpočte Únie nezvyšovali, 

kým nedôjde k úplnej stabilizácii situácie 

nahromadených neuhradených žiadostí 

o platbu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. poznamenáva, že úroveň odhadov 

na rok 2019 zodpovedá 18,53 %, čo je 

menej, ako hodnota dosiahnutá v roku 

2018 (18,85 %) a predstavuje najnižší 

podiel okruhu V za viac ako pätnásť 

rokov; 

74. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

úroveň odhadov na rok 2019 predstavuje 

šokujúcu a bezprecedentnú sumu, ktorá 

nezohľadňuje zníženie počtu poslancov v 

nasledujúcom volebnom období; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0313/2018 

Daniele Viotti 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 – všetky oddiely 

2018/2046(BUD) 

 

Návrh uznesenia 

Odsek 95 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

95. obnovuje NR 2019 vo všetkých 

položkách, v ktorých Rada vykonala škrty; 

95. zdôrazňuje, že ESVČ sa ukázala 

ako zbytočná a drahá, a preto žiada úplné 

zrušenie všetkých rozpočtových riadkov 

týkajúcich sa tejto služby; 

Or. en 

 


