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28.5.2018 B8-0239/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje svoje sklamanie nad 

navrhnutou celkovou úrovňou budúceho 

VFR, ktorá je stanovená na 1,1 bilióna 

EUR, čo predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 

po odpočítaní Európskeho rozvojového 

fondu (v súčasnosti 0,03 % HND EÚ mimo 

rozpočtu EÚ); zdôrazňuje, že táto celková 

úroveň z hľadiska percentuálneho podielu 

HND je v reálnych hodnotách nižšia ako 

úroveň súčasného VFR napriek potrebe 

ďalších finančných prostriedkov na nové 

politické priority a vznikajúce výzvy Únie; 

pripomína, že súčasný VFR je nižší ako ten 

predchádzajúci (VFR na roky 2007 – 2013) 

a že sa ukázalo, že je neprimeraný na 

financovanie naliehavých potrieb Únie; 

4. berie na vedomie navrhovanú 

celkovú úroveň budúceho VFR, ktorá je 

stanovená na 1,1 bilióna EUR, čo 

predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 po 

odpočítaní Európskeho rozvojového fondu 

(v súčasnosti 0,03 % HND EÚ mimo 

rozpočtu EÚ); zdôrazňuje, že táto celková 

úroveň z hľadiska percentuálneho podielu 

HND je v reálnych hodnotách nižšia ako 

úroveň súčasného VFR napriek potrebe 

ďalších finančných prostriedkov na nové 

politické priority a vznikajúce výzvy Únie; 

pripomína, že súčasný VFR je nižší ako ten 

predchádzajúci (VFR na roky 2007 – 2013) 

a že sa ukázalo, že je neprimeraný na 

financovanie naliehavých potrieb Únie; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že tento návrh vedie priamo 

k zníženiu úrovne spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj 

politiky súdržnosti, v prvom prípade o 15 

%, v druhom o 10 %; nesúhlasí najmä s 

radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať 

nepriaznivý dosah na samotnú povahu a 

ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté 

v prípade Kohézneho fondu (o 45 %) alebo 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka (o viac ako 25 %); 

vyjadruje v tejto súvislosti pochybnosti nad 

opodstatnenosťou návrhu znížiť 

prostriedky na Európsky sociálny fond o 6 

% napriek jeho rozšírenému rozsahu 

pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

5. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že tento návrh vedie priamo 

k zníženiu úrovne spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP), ako aj 

politiky súdržnosti, v prvom prípade o 15 

%, v druhom o 10 %; nesúhlasí najmä s 

radikálnymi škrtmi, ktoré budú mať 

nepriaznivý dosah na samotnú povahu a 

ciele týchto politík, ako sú škrty navrhnuté 

v prípade Kohézneho fondu (o 45 %) alebo 

Európskeho poľnohospodárskeho fondu 

pre rozvoj vidieka (o viac ako 25 %); 

vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o 

posilnenie prepojenia medzi 

štrukturálnymi reformami a politikou 

súdržnosti, a odmieta akúkoľvek 

makroekonomickú podmienenosť, ktorá 

by mohla viesť k pozastaveniu platieb 

alebo záväzkov v rámci operačných 

programov v členskom štáte, ktorý neplní 

odporúčania pre jednotlivé krajiny; 
vyjadruje v tejto súvislosti pochybnosti nad 

opodstatnenosťou návrhu znížiť 

prostriedky na Európsky sociálny fond o 6 

% napriek jeho rozšírenému rozsahu 

pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. znovu potvrdzuje svoj neochvejný 

postoj, pokiaľ ide o potrebnú úroveň 

finančných prostriedkov na kľúčové 

politiky EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027, 

aby mohli plniť svoje poslanie a ciele; 

zdôrazňuje predovšetkým požiadavku 

zachovať financovanie SPP a politiky 

súdržnosti EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu 

na roky 2014 – 2020 v reálnych hodnotách, 

pričom sa dodrží celková štruktúra týchto 

politík, trojnásobne zvýšiť súčasný 

rozpočet na program Erasmus+, 

zdvojnásobiť osobitné financovanie pre 

MSP a na boj proti nezamestnanosti 

mladých ľudí, zvýšiť súčasný rozpočet na 

výskum a inováciu aspoň o 50 % tak, aby 

dosiahol 120 miliárd EUR, zdvojnásobiť 

prostriedky na program Life+, výrazne 

zvýšiť investície prostredníctvom Nástroja 

na prepájanie Európy a zaistiť ďalšie 

finančné prostriedky na bezpečnosť, 

migráciu a vonkajšie vzťahy; zdôrazňuje 

preto svoju pozíciu, aby sa VFR na roky 

2021 – 2027 stanovil na úrovni 1,3 % HND 

EÚ-27; 

6. znovu potvrdzuje svoj neochvejný 

postoj, pokiaľ ide o potrebnú úroveň 

finančných prostriedkov na kľúčové 

politiky EÚ vo VFR na roky 2021 – 2027, 

aby mohli plniť svoje poslanie a ciele; 

zdôrazňuje predovšetkým požiadavku 

zachovať financovanie SPP a politiky 

súdržnosti EÚ-27 aspoň na úrovni rozpočtu 

na roky 2014 – 2020 v reálnych hodnotách, 

pričom sa dodrží celková štruktúra týchto 

politík, trojnásobne zvýšiť súčasný 

rozpočet na program Erasmus+, 

zdvojnásobiť osobitné financovanie pre 

MSP a na boj proti nezamestnanosti 

mladých ľudí, zvýšiť súčasný rozpočet na 

výskum a inováciu aspoň o 50 % tak, aby 

dosiahol 120 miliárd EUR, zdvojnásobiť 

prostriedky na program Life+ a výrazne 

zvýšiť investície prostredníctvom Nástroja 

na prepájanie Európy; zdôrazňuje 

dôležitosť financovania projektov, ktoré 

majú pre členské štáty skutočnú 

hospodársku, sociálnu a environmentálnu 

pridanú hodnotu, s cieľom zabezpečiť, 

aby sa nepoužívali na financovanie 

kontroverzných alebo nehospodárnych 

projektov, ako aj dôležitosť zaistenia 

dodatočného financovania bezpečnosti, 

migrácie a vonkajších vzťahov; 

zdôrazňuje preto svoju pozíciu, aby sa 

VFR na roky 2021 – 2027 stanovil na 

úrovni 1,3 % HND EÚ-27; 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. podporuje návrhy Komisie týkajúce 

sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ, 

ktorý predstavuje veľmi pozitívnu súčasť 

príjmov balíka VFR na roky 2021 – 2027; 

víta preto navrhnuté zavedenie troch 

nových vlastných zdrojov EÚ a 

zjednodušenie súčasného vlastného zdroja 

založeného na DPH; zdôrazňuje, že tieto 

návrhy, ktoré sa priamo inšpirovali prácou 

medziinštitucionálnej skupiny na vysokej 

úrovni pre vlastné zdroje, boli tiež 

súčasťou navrhnutého súboru, ktorý 

Parlament predložil vo svojom uznesení zo 

14. marca 2018; konštatuje s uspokojením, 

že tieto nové zdroje zodpovedajú dvom 

strategickým cieľom Únie, a to riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu a ochrane 

životného prostredia a boju proti zmene 

klímy; očakáva podporu Rady a Komisie s 

cieľom posilniť úlohu Parlamentu v rámci 

postupu prijímania vlastných zdrojov; 

pripomína ešte raz svoju pozíciu, že počas 

nadchádzajúcich rokovaní by sa strana 

výdavkov a strana príjmov v budúcom 

VFR mali považovať za jeden celok a že 

bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti 

vlastných zdrojov nebude možné dosiahnuť 

žiadnu dohodu s Parlamentom o VFR; 

8. podporuje návrhy Komisie týkajúce 

sa reformy systému vlastných zdrojov EÚ, 

ktorý predstavuje veľmi pozitívnu súčasť 

príjmov balíka VFR na roky 2021 – 2027; 

zdôrazňuje, že je dôležité zabezpečiť, aby 

táto reforma nezaťažila európskych 

občanov ďalšími nákladmi; preto víta 

navrhované zavedenie troch nových 

vlastných zdrojov EÚ a zjednodušenie 

súčasného vlastného zdroja založeného na 

DPH, ale odsudzuje návrh vyčleniť 20 % 

podiel z príjmov systému obchodovania s 

emisiami do rozpočtu EÚ, keďže tie by 

mali byť naďalej vyhradené výlučne pre 

členské štáty; zdôrazňuje, že tieto návrhy, 

ktoré sa priamo inšpirovali prácou 

medziinštitucionálnej skupiny na vysokej 

úrovni pre vlastné zdroje, boli tiež 

súčasťou navrhnutého súboru, ktorý 

Parlament predložil vo svojom uznesení zo 

14. marca 2018; konštatuje s uspokojením, 

že tieto nové zdroje zodpovedajú dvom 

strategickým cieľom Únie, a to riadnemu 

fungovaniu vnútorného trhu a ochrane 

životného prostredia a boju proti zmene 

klímy; očakáva podporu Rady a Komisie s 

cieľom posilniť úlohu Parlamentu v rámci 

postupu prijímania vlastných zdrojov; 

pripomína ešte raz svoju pozíciu, že počas 

nadchádzajúcich rokovaní by sa strana 

výdavkov a strana príjmov v budúcom 

VFR mali považovať za jeden celok a že 
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bez zodpovedajúceho pokroku v oblasti 

vlastných zdrojov nebude možné dosiahnuť 

žiadnu dohodu s Parlamentom o VFR; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 a vlastných zdrojoch 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. berie na vedomie návrh Komisie 

vytvoriť európsky mechanizmus 

stabilizácie investícií, ktorý bude dopĺňať 

stabilizačnú funkciu národných rozpočtov 

v prípade veľkých asymetrických otrasov; 

má v úmysle preskúmať pozorne tento 

návrh, najmä pokiaľ ide o jeho ciele a 

rozsah; 

13. odmieta návrh Komisie vytvoriť 

európsky mechanizmus stabilizácie 

investícií, keďže by to mohlo znamenať 

uloženie makroekonomickej 

podmienenosti na členské štáty; 

zdôrazňuje, že o každej forme 

štrukturálnej reformy by sa malo 

rozhodovať s plným súhlasom členských 

štátov a že každá takáto reforma by mala 

byť sociálne udržateľná a nijako by 

nemala byť zameraná na znehodnotenie 

miezd; 

Or. en 

 

 


