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Pozmeňujúci návrh 1
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odôvodnenie A

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

A. keďže ročný prieskum rastu, ktorý 
predložila Komisia 28. novembra 2014, 
stanovuje na rok 2015 tri hlavné piliere, a 
to koordinovanú podporu súkromných 
investícií, obnovený záväzok realizovať 
štrukturálne reformy a opatrenia na 
presadzovanie fiškálnej zodpovednosti, a 
prvýkrát zdôrazňuje prínos európskeho 
rozpočtu k uplatňovaniu týchto pilierov;

A. keďže ročný prieskum rastu, ktorý 
predložila Komisia 28. novembra 2014,
pokračuje v línii, ktorá doposiaľ viedla 
k úplnému zlyhaniu a v rámci ktorej sa 
stanovila ako priorita fiškálna
konsolidácia, nutnosť štrukturálnych 
reforiem a prednostné prilákanie
súkromných investícií;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 2
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odôvodnenie B

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

B. keďže uplynulý semester, počas ktorého 
sa prijalo nariadenie o Európskom fonde 
pre strategické investície, zaviedli sa 
operačné programy spojené s kohéznymi 
fondmi, presunuli viazané rozpočtové 
prostriedky za obdobie 2007 – 2013, ktoré 
sa nevyužili v roku 2014, do rokov 2015, 
2016 a 2017, a zvýšilo sa predbežné 
financovanie európskej iniciatívy 
pre mládež, bol bohatý na rozpočtové 
opatrenia v záujme plnenia cieľov 
stanovených v ročnom prieskume rastu;

B. keďže uplynulý semester, počas ktorého 
sa prijalo nariadenie o Európskom fonde 
pre strategické investície, zaviedli sa 
operačné programy spojené s kohéznymi 
fondmi, presunuli viazané rozpočtové 
prostriedky za obdobie 2007 – 2013, ktoré 
sa nevyužili v roku 2014, do rokov 2015, 
2016 a 2017, a zvýšilo sa predbežné 
financovanie európskej iniciatívy 
pre mládež, prešiel mnohými rozpočtovými 
úpravami, čo môže mať negatívne 
dôsledky v najbližších mesiacoch;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 3
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európsky rozpočet týmto 
preukázal svoju pridanú hodnotu, ale aj 
hranice európskych politických krokov 
daných rozpočtom, ktorý sa neopiera 
o skutočné vlastné zdroje, je naďalej nižší 
ako 1 % HDP a je zviazaný viacročným 
rámcom na 7 rokov;

C. keďže európsky rozpočet týmto 
preukázal svoju pridanú hodnotu, ale aj 
hranice európskych politických krokov 
daných rozpočtom, ktorý sa neopiera 
o skutočné vlastné zdroje, je naďalej nižší 
ako 1 % HDP a je zviazaný viacročným 
rámcom na 7 rokov a keďže tento rozpočet 
nie je zďaleka dostatočný na plnenie 
záväzkov Únie v súvislosti s krízovými 
situáciami v odvetví poľnohospodárstva, 
otázkami súvisiacimi s migráciou, 
podporou výskumu, hospodárskym 
rozvojom a rozvojom sociálnej Európy;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európsky rozpočet týmto 
preukázal svoju pridanú hodnotu, ale aj 
hranice európskych politických krokov 
daných rozpočtom, ktorý sa neopiera 
o skutočné vlastné zdroje, je naďalej nižší 
ako 1 % HDP a je zviazaný viacročným 
rámcom na 7 rokov;

C. keďže európsky rozpočet by mal mať
skutočnú pridanú hodnotu so zameraním
na skutočne účinné priority a opatrenia
na európskej úrovni pri plnom
rešpektovaní zásady subsidiarity;

Or. it



AM\1072257SK.doc 5/20 PE567.637v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 5
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

C. keďže európsky rozpočet týmto 
preukázal svoju pridanú hodnotu, ale aj 
hranice európskych politických krokov 
daných rozpočtom, ktorý sa neopiera 
o skutočné vlastné zdroje, je naďalej nižší 
ako 1 % HDP a je zviazaný viacročným 
rámcom na 7 rokov;

C. keďže európsky rozpočet týmto 
preukázal, akú pridanú hodnotu môže 
poskytnúť, napriek tomu zdôrazňuje 
významnú úlohu činností členských štátov 
pri vykonávaní týchto opatrení;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Odôvodnenie C a (nové)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

Ca. keďže pozícia Rady k rozpočtu na rok 
2016, v rámci ktorej sa znižujú záväzky o 
563,6 milióna EUR a platby o 1,4 miliardy 
EUR a opätovne sa podhodnocujú 
skutočné potreby platieb EÚ v rozpore 
s plánom zúčtovania neuhradených 
faktúr, ktorý navrhla Európska komisia;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 7
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta predloženie správy piatich vypúšťa sa
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predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad 
nesúladom medzi stanoveným 
harmonogramom jej vykonávania a 
naliehavosťou gréckej krízy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 8
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta predloženie správy piatich 
predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad nesúladom 
medzi stanoveným harmonogramom jej 
vykonávania a naliehavosťou gréckej 
krízy;

1. víta predloženie správy piatich 
predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad nesúladom 
medzi stanoveným harmonogramom jej 
vykonávania a naliehavosťou gréckej 
krízy; víta aj správu poslankyne Berèsovej 
o preskúmaní rámca správy 
hospodárskych záležitostí, ktorú schválil 
Parlament;;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 9
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta predloženie správy piatich 
predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad nesúladom 
medzi stanoveným harmonogramom jej 
vykonávania a naliehavosťou gréckej 
krízy;

1. víta predloženie správy piatich 
predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad 
skutočnosťou, že jej vykonávanie bude na 
základe harmonogramu príliš pomalé, čo 
nie je v súlade s potrebou reformy, ktorú 
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vyvolala grécka kríza;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 1

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1. víta predloženie správy piatich 
predsedov nazvanej Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
vyjadruje však poľutovanie nad 
nesúladom medzi stanoveným 
harmonogramom jej vykonávania a 
naliehavosťou gréckej krízy;

1. zastáva názor, že správa piatich 
predsedov nazvaná Dobudovanie 
hospodárskej a menovej únie v Európe, 
predstavuje opačné smerovanie voči 
potrebnému smerovaniu, ktoré by malo 
zabezpečiť väčšiu slobodu konania pre
členské štáty, boj proti asymetrii
spôsobenej spoločnou menou a proti
absurdným fiškálnym pravidlám, ktoré
bránia hospodárskemu oživeniu a 
prekonaniu krízy;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 11
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

1a. Poznamenáva, že ročný cyklus 
koordinácie hospodárskych a 
rozpočtových politík je spojený 
s povinnosťou Výboru pre rozpočet 
monitorovať plnenie rozpočtu EÚ; 
považuje európsky semester za ďalší 
prostriedok na zvýšenie rozpočtovej 
disciplíny vo výdavkoch EÚ;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 12
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 2

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

2. víta opatrenia prijaté na zjednodušenie 
a posilnenie európskeho semestra: nový 
dôraz na priority, menšie množstvo 
dokumentov a viac času na diskusie o 
nich, rozšírený politický rozmer a lepšiu 
účasť vnútroštátnych orgánov;

2. zastáva názor, že fungovanie
európskeho semestra sa zmenilo 
k lepšiemu, avšak tieto zmeny ani zďaleka
nevedú k užitočnosti a udržateľnosti tohto 
nástroja, keďže jeho základom je
európska správa hospodárskych 
záležitostí, ktorej revízia je nevyhnutne
potrebná;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 13
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta návrhy predložené v oblasti 
posilnenia parlamentnej kontroly, najmä 
návrh na prispôsobenie štruktúr 
Európskeho parlamentu špecifikám 
jednotnej meny;

3. víta návrhy predložené v oblasti 
posilnenia parlamentnej kontroly, najmä 
návrh na prispôsobenie štruktúr 
Európskeho parlamentu špecifikám 
jednotnej meny, čo je nevyhnutné na 
vybudovanie skutočnej hospodárskej
a menovej Únie;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 3
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta návrhy predložené v oblasti 
posilnenia parlamentnej kontroly, najmä 
návrh na prispôsobenie štruktúr 
Európskeho parlamentu špecifikám 
jednotnej meny;

3. v každom prípade víta návrhy 
predložené v oblasti posilnenia 
parlamentnej kontroly, keďže Európsky 
parlament je jediný legitímne zvolený 
orgán Únie a je demokratickým
zástupcom európskych občanov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 15
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 3

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3. víta návrhy predložené v oblasti 
posilnenia parlamentnej kontroly, najmä 
návrh na prispôsobenie štruktúr 
Európskeho parlamentu špecifikám 
jednotnej meny;

3. poukazuje na návrh posilniť kontrolnú 
úlohu Európskeho parlamentu pred 
zverejnením ročného prieskumu rastu, 
ako aj národných parlamentov 
všeobecnejšie v súvislosti s európskym 
semestrom;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

3a. zdôrazňuje chápanie Komisie, pokiaľ 
ide o úlohu, ktorú zohrávajú vnútroštátne 
a regionálne orgány pri presadzovaní 
nevyhnutných štrukturálnych reforiem, 
výkone fiškálnej zodpovednosti 
a povzbudzovaní investícií na podporu 
pracovných miest a rastu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta s nadšením výzvu, aby sa do 
primárneho práva Únie začlenili 
medzivládne nástroje, ako sú Zmluva o 
stabilite, koordinácii a správe v 
hospodárskej a menovej únii a Európsky 
mechanizmus pre stabilitu, čím sa zároveň 
odstráni nedostatok demokratickej 
legitimity;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 4

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4. víta s nadšením výzvu, aby sa do 
primárneho práva Únie začlenili 
medzivládne nástroje, ako sú Zmluva o 
stabilite, koordinácii a správe v 
hospodárskej a menovej únii a Európsky 
mechanizmus pre stabilitu, čím sa zároveň 
odstráni nedostatok demokratickej 
legitimity;

4. je presvedčený, že Zmluva o stabilite,
koordinácii a správe v hospodárskej a 
menovej únii a Európsky mechanizmus pre 
stabilitu (rozpočtová dohoda) je
nelegitímna, pretože jednoznačne
porušuje primárne právo Únie: poukazuje 
na to, že pri jej prijatí sa budú musieť
dodržiavať štandardné postupy pre zmeny
zmlúv (článok 48 ZEÚ) a odmieta 
akékoľvek opatrenia na umelé 
prekonanie tejto jedinej dostupnej 
možnosti;

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 19
Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Odsek 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

4a. zdôrazňuje potrebu uplatňovania 
všetkých existujúcich pravidiel Paktu 
stability a rastu, aby sa dosiahla stabilita 
verejných financií; zdôrazňuje možnosť 
uložiť peňažné pokuty v prípade 
nedodržiavania týchto pravidiel;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne 
zdôrazňuje aj význam, ktorý pripisuje 
zavedeniu nového systému vlastných 
zdrojov, ktorý by mal viesť k skutočnej 
reforme financovania Únie bez toho, aby 
sa zvýšilo daňové zaťaženie občanov;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 21
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 
financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov;

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 
financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov, tým, že by sa 
použili iné zdroje, ako je daň z finančných 
transakcií, environmentálna daň, ale aj 
sociálna daň, bez toho, aby sa opomenul 
nevyhnutný boj proti daňovým podvodom;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 22
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
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pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 
financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov;

pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 23
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 

5. nesúhlasí s vytvorením mechanizmu pre 
rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, v rámci 
ktorého možno badať náznaky európskeho 
ministerstva financií, a to v čase, keď sa 
jasne preukázala neudržateľnosť
jednotnej meny v niektorých krajinách, 
ktoré sú jej súčasťou; naopak zdôrazňuje
význam skutočnej reformy financovania
Únie, avšak v každom prípade bez toho, 
aby sa zvýšilo daňové zaťaženie občanov
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financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 24
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 5

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 
financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov;

5. vyjadruje potešenie nad tým, akým 
smerom sa uberajú úvahy o mechanizme 
pre rozpočtovú stabilitu pre eurozónu, 
v rámci ktorých možno badať náznaky 
európskeho ministerstva financií; 
poznamenáva, že zverejnenie bielej knihy 
na túto tému, ktoré bolo ohlásené na jar 
2017, sa prekrýva s preskúmaním VFR v 
polovici jeho trvania; pripomína v tejto 
súvislosti svoju požiadavku, aby takéto 
dodatočné financovanie alebo nástroj 
tvorili neoddeliteľnú súčasť rozsahu 
kontroly rozpočtu Parlamentom a boli 
financované nad rámec stropu VFR na 
obdobie 2014 – 2020; opätovne zdôrazňuje 
aj význam, ktorý pripisuje zavedeniu 
nového systému vlastných zdrojov, ktorý 
by mal viesť k skutočnej reforme 
financovania Únie bez toho, aby sa zvýšilo 
daňové zaťaženie občanov; je naklonený
väčšej transparentnosti a jednoduchosti 
prístupu k zobrazovaniu rozpočtov 
Európskej únie;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 25
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. opakuje potrebu nového systému 
vlastných zdrojov, ktorý by pripravil pôdu 
na skutočné prepracovanie mechanizmov 
financovania EÚ bez toho, aby občania 
museli platiť viac daní, a na vytvorenie 
skutočného prepojenia medzi občanmi 
a európskymi orgánmi. V tomto zmysle sa 
Parlament teší na analyzovanie návrhov, 
ktoré budúci rok predloží pracovná 
skupina na vysokej úrovni pre vlastné 
zdroje, a na diskusiu o nich;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 26
Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Odsek 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

5a. pripomína, že nedostatok platieb, ktorý 
je vo veľkej miere dôsledkom 
nedostatočných stropov platieb a 
nedostatočného financovania z rozpočtu, 
je v roku 2015 stále naliehavou otázkou; 
obáva sa, že bude aj naďalej ohrozovať 
riadne vykonávanie programov v rámci 
nového VFR na roky 2014 – 2020 a 
sankcionovať príjemcov, najmä miestne, 
regionálne a vnútroštátne orgány, ktoré 
čelia hospodárskym a sociálnym 
obmedzeniam;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 27
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 6
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Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta prijatie nariadenia o Európskom 
fonde pre strategické investície a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú Parlament plní 
pri minimalizácii presunu prostriedkov z 
Horizontu 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy;

6. vyjadruje poľutovanie nad tým, že
prijatie nariadenia o Európskom fonde pre 
strategické investície môže mať negatívny 
vplyv na Horizont 2020 a Nástroj
na prepájanie Európy, čo sú programy
identifikované Komisiou, členskými štátmi
a Európskym parlamentom ako prioritné;

Or. it

Pozmeňujúci návrh 28
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta prijatie nariadenia o Európskom 
fonde pre strategické investície a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú Parlament plní pri 
minimalizácii presunu prostriedkov z 
Horizontu 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy;

6. víta prijatie nariadenia o Európskom 
fonde pre strategické investície ako 
prostriedku na podporu súkromných 
investícií a zdôrazňuje úlohu, ktorú 
Parlament plní pri minimalizácii presunu 
prostriedkov z Horizontu 2020 a Nástroja 
na prepájanie Európy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Odsek 6

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6. víta prijatie nariadenia o Európskom 
fonde pre strategické investície a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú Parlament plní pri 
minimalizácii presunu prostriedkov z 
Horizontu 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy;

6. víta prijatie nariadenia o Európskom 
fonde pre strategické investície a 
zdôrazňuje úlohu, ktorú Parlament plní pri 
minimalizácii presunu prostriedkov z 
Horizontu 2020 a Nástroja na prepájanie 
Európy; pripomína svoj záväzok znížiť 
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škrty počas ročného rozpočtového 
postupu;

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 30
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6a. poznamenáva, že z Európskeho fondu 
pre strategické investície sa projekty začali 
financovať len teraz, a preto zatiaľ 
nebude posudzovať účinnosť týchto 
investícií;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

6b. víta príspevky členských štátov 
k Investičnému plánu pre Európu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
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aby plán investícií bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä preto, aby 
nedochádzalo k dekonsolidácii
investičných výdavkov a verejných dlhov.

aby investičný plán bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä preto, aby 
nedochádzalo ku konsolidácii investičných 
výdavkov a verejných dlhov, ako aj k 
prekážkam jeho realizácie spôsobeným 
vnútroštátnou byrokraciou každého 
členského štátu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 33
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
aby plán investícií bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä preto, aby 
nedochádzalo k dekonsolidácii 
investičných výdavkov a verejných dlhov.

7. domnieva sa, že investičný plán
Európskej komisie, ktorý je založený 
predovšetkým na prilákaní súkromných
investícií, nemôže vyriešiť súčasnú
situáciu hospodárskej a sociálnej krízy, 
ktorá, naopak, vyžaduje verejné investície
a priame intervencie členských štátov, 
ktoré v súčasnosti nemajú potrebnú
slobodu konania, keďže sú obeťami
reštriktívnych európskych pravidiel.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 34
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
aby plán investícií bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä preto, aby 
nedochádzalo k dekonsolidácii 

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
aby investičný plán bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie.
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investičných výdavkov a verejných dlhov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Odsek 7

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
aby plán investícií bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä preto, aby 
nedochádzalo k dekonsolidácii 
investičných výdavkov a verejných dlhov.

7. domnieva sa, že je nesmierne dôležité, 
aby investičný plán bol úspešný, a bude sa 
preto snažiť čo najdôslednejšie sledovať 
jeho vykonávanie, najmä jeho vplyv na 
rozpočet.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 36
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. uznáva význam fiškálnej 
zodpovednosti po kríze v Európe, 
zdôrazňuje dôležitosť toho, aby sa 
v rozpočte EÚ prejavila umiernenosť 
s cieľom udržať schválené stropy 
záväzkov a platobných rozpočtových 
prostriedkov podľa viacročného 
finančného rámca na roky 2014 – 2020; 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Isabelle Thomas
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Návrh stanoviska
Odsek 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozmeňujúci návrh

7a. Pripomína nezákonnosť, ktorú 
predstavuje deficit rozpočtu Únie 
a následná nedôveryhodnosť návrhov 
Rady v oblasti rozpočtu; konštatuje, že 
práve tá robí z rozpočtu Únie premennú 
na úpravu národných rozpočtov a že táto 
konsolidácia národných rozpočtov 
prostredníctvom oneskorených platieb 
realizátorov projektov je 
kontraproduktívna z ekonomického a 
finančného hľadiska; domnieva sa, že 
vylúčenie príspevkov členských štátov z 
výpočtu štrukturálneho deficitu by 
umožnilo presnejšiu interpretáciu 
rozpočtového úsilia členských štátov;

Or. fr


