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16.10.2019 A9-0017/1

Pozmeňujúci návrh 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 1

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1. pripomína, že vo svojom uznesení 
zo 14. marca 2019 o všeobecných 
usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 
2020 Parlament vymedzil jasné politické 
priority rozpočtu na rok 2020, aby bol 
mostom k budúcej Európe a prinášal 
európsku pridanú hodnotu; opätovne 
potvrdzuje svoje pevné odhodlanie 
napĺňať tieto priority a vyjadruje túto 
pozíciu s cieľom zabezpečiť primeranú 
úroveň financovania;

1. berie na vedomie, že vo svojom 
uznesení zo 14. marca 2019 o všeobecných 
usmerneniach pre prípravu rozpočtu na rok 
2020 Parlament vymedzil jasné politické 
priority rozpočtu na rok 2020;
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16.10.2019 A9-0017/2

Pozmeňujúci návrh 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 1 a (nový)

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

1a. poukazuje na skutočnosť, že 
rozpočet Únie nedáva konkrétne odpovede 
na politické priority, ktoré občania 
momentálne riešia; zdôrazňuje, že členské 
štáty naďalej čelia mnohým výzvam, a je 
presvedčený, že občania Únie očakávajú, 
že rozpočet na rok 2020 bude efektívnejší, 
transparentnejší a zostavený podľa 
výkonnosti a že zabezpečí konkrétne 
zníženie administratívnych výdavkov a 
umožní efektívne a zodpovedné 
používanie peňazí daňových poplatníkov; 
zdôrazňuje tiež potrebu náležite posúdiť, 
ktoré finančné prostriedky možno riadiť 
lepšie na vnútroštátnej úrovni, aby sa 
zabezpečilo úplné dodržiavanie zásady 
subsidiarity;
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16.10.2019 A9-0017/3

Pozmeňujúci návrh 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 2

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

2. opakuje názor Parlamentu, že 
rozpočet Únie na rok 2020 by mal vytvoriť 
podmienky pre viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027 a poskytnúť 
spoľahlivý východiskový bod pre uvedenie 
novej generácie programov a politík EÚ; 
okrem toho pripomína, že rok 2020 je 
posledným rokom súčasného VFR, a 
preto aj poslednou príležitosťou pre Úniu, 
aby sa priblížila k splneniu politických 
záväzkov stanovených na toto obdobie 
vrátane záväzku dosiahnuť cieľ EÚ v 
oblasti klímy, plniť ciele udržateľného 
rozvoja OSN a zabezpečovať európsky 
pilier sociálnych práv; zdôrazňuje v tejto 
súvislosti, že rozpočet Únie musí 
vyhodnotiť a začleniť úplný vplyv politík 
Únie na rodovú rovnosť (rodové 
rozpočtovanie), a tým podporovať 
uplatňovanie rodového hľadiska a 
rovnaké príležitosti;

2. opakuje názor Parlamentu, že 
rozpočet Únie na rok 2020 by mal vytvoriť 
podmienky pre viacročný finančný rámec 
(VFR) na roky 2021 – 2027;
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16.10.2019 A9-0017/4

Pozmeňujúci návrh 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 3

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

3. berie na vedomie pozíciu Rady k 
návrhu rozpočtu, v ktorej sú v porovnaní s 
návrhom Komisie znížené viazané 
rozpočtové prostriedky o 1,51 miliardy 
EUR; domnieva sa, že škrty Rady sú 
jednoznačne v rozpore s prioritami Únie, 
nie sú odôvodnené absorpčnou kapacitou 
a ich účelom je zvrátiť všetky konkrétne 
navýšenia, ktoré požadoval a dosiahol 
Parlament v predchádzajúcich 
rozpočtových rokoch; preto sa rozhodol 
obnoviť v zásade rozpočtové prostriedky 
vo všetkých riadkoch, v ktorých Rada 
vykonala škrty v úrovni NR, v prípade 
prevádzkových, ako aj administratívnych 
výdavkov, a považovať NR za východisko 
svojej pozície;

3. víta pozíciu Rady k návrhu 
rozpočtu, v ktorej sú v porovnaní s 
návrhom Komisie znížené viazané 
rozpočtové prostriedky o 1,51 miliardy 
EUR, a vyzýva na účinné preskúmanie 
výdavkov s cieľom čo najviac ušetriť na 
projektoch, ktoré doteraz nepreukázali 
skutočnú pridanú hodnotu;
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16.10.2019 A9-0017/5

Pozmeňujúci návrh 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
v mene skupiny ID

Správa A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Všeobecný rozpočet Európskej únie na rok 2020 – všetky oddiely
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh uznesenia
Odsek 11

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh

11. vo všeobecnosti schvaľuje odhady 
Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby 
decentralizovaných agentúr; domnieva sa 
preto, že akékoľvek škrty navrhnuté 
Radou by ohrozili riadne fungovanie 
agentúr a neumožnili by im plniť si svoje 
úlohy; navrhuje cielené zvýšenie úrovne 
rozpočtových prostriedkov agentúr, ktoré 
sa budú zaoberať dodatočnými úlohami 
alebo ktoré čelia zvýšenej pracovnej 
záťaži v dôsledku vznikajúcich výziev;

11. žiada o úplnú revíziu úlohy 
európskych agentúr a kladie si otázku, či 
by ich úlohy a ciele nemohli lepšie plniť 
existujúce generálne riaditeľstvá Komisie 
alebo členské štáty s cieľom predísť 
duplicite úloh a nákladov a zároveň 
zlepšiť transparentnosť;

Or. en


