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2.3.2016 A8-0036/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Bernd Kölmel 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že obmedzená schopnosť 

rozpočtu Únie prispieť k riešeniu týchto 

kríz v tejto fáze vyplýva najmä z použitia 

všetkých dostupných prostriedkov 

dohodnutých v rokovaniach o VFR, 

a najmä z použitia osobitných nástrojov, 

ako je nástroj flexibility; pripomína 

rozhodujúcu úlohu Parlamentu vo 

formovaní týchto nástrojov počas rokovaní 

o VFR; zdôrazňuje však, že ak sa budú 

krízy aj naďalej prehlbovať, ani úplná 

aktivácia platných ustanovení o flexibilite 

nebude postačovať na riešenie tohto 

problému; v tejto súvislosti naliehavo 

vyzýva Radu, aby prehodnotila svoju 

pozíciu k otázke zahrnutia osobitných 

nástrojov VFR do rozpočtu, aby sa tak 

zmiernili obmedzenia, ktoré zaťažujú 

rozpočet Únie; opakuje v tejto súvislosti 

svoju dlhodobú pozíciu, podľa ktorej by 

sa platobné rozpočtové prostriedky na 

osobitné nástroje (nástroj flexibility, Fond 

solidarity EÚ, Európsky fond na 

prispôsobenie sa globalizácii a rezerva na 

núdzovú pomoc) mali počítať nad rámec 

stropov VFR, ako je to v prípade 

záväzkov; očakáva, že táto otázka sa 

vyrieši v súvislosti s preskúmaním VFR 

v polovici trvania; 

2. zdôrazňuje, že schopnosť rozpočtu Únie 

prispieť k riešeniu týchto kríz vyplýva 

najmä z použitia všetkých prostriedkov 

dohodnutých v rokovaniach o VFR, a 

najmä z použitia osobitných nástrojov, ako 

je nástroj flexibility; pripomína 

rozhodujúcu úlohu Parlamentu vo 

formovaní týchto nástrojov počas rokovaní 

o VFR; zdôrazňuje však, že ak sa budú 

krízy aj naďalej prehlbovať, ani úplná 

aktivácia platných ustanovení o flexibilite 

nebude postačovať na riešenie tohto 

problému; zdôrazňuje v tejto súvislosti, že 

je potrebné, aby všetky inštitúcie pri 

zostavovaní predbežného výpočtu 

výdavkov Únie na nasledujúci finančný 

rok obmedzili rozpočet, aby sa 

zabezpečilo, aby sa v rámci rozpočtu 

uprednostňovali oblasti, v ktorých sú 

prostriedky najviac potrebné, a aby bola 

k dispozícii dostatočná rezerva na 

reagovanie na neočakávané okolnosti; 

domnieva sa, že preskúmanie VFR 

v polovici trvania takisto poskytuje 

možnosť prešetriť inštitucionálne rozdiely 

vo výpočtoch platobných rozpočtových 

prostriedkov na osobitné nástroje (nástroj 

flexibility, Fond solidarity EÚ, Európsky 

fond na prispôsobenie sa globalizácii 

a rezerva na núdzovú pomoc) a nájsť 

riešenie v záujme dosiahnutia stability 
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a predvídateľnosti rozpočtu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Bernd Kölmel 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. pripomína, že konečná dohoda o VFR 

na roky 2014 – 2020 ustanovená v článku 2 

nariadenia o VFR zahŕňa povinné 

preskúmanie VFR na roky 2014 – 2020, ku 

ktorej má byť predložený legislatívny 

návrh na revíziu VFR do konca roka 2016; 

zdôrazňuje, že účelom tohto 

preskúmania/revízie je posúdiť kvalitatívne 

a kvantitatívne fungovanie VFR a riešiť 

systémové nedostatky rozpočtu Únie, ako 

aj zabezpečiť, aby sa Únii poskytli 

dostatočné zdroje na účinné riešenie 

vnútorných a vonkajších kríz 

a financovanie vyvíjajúcich sa politických 

priorít pre druhú polovicu súčasného 

VFR; zdôrazňuje, že Rada by mala 

naplniť očakávania, ktoré vyplývajú 

z vyhlásení a rozhodnutí Európskej rady; 
zdôrazňuje v tejto súvislosti, že Rada by 

mala prevziať zodpovednosť za 

zabezpečenie poskytnutia rozpočtových 

prostriedkov potrebných s cieľom reagovať 

na nové úlohy a nepredvídané okolnosti, 

okrem iného prostredníctvom revízie 

stropov VFR smerom nahor; plánuje 

prijať jednotný prístup v rámci rokovaní o 

rozpočte na rok 2017 a revízie VFR; 

vyjadruje silné pochybnosti o tom, či je 

zvládanie daných kríz možné financovať 

v rámci obmedzení súčasného VFR; 

okrem toho zdôrazňuje, že revízia VFR v 

30. pripomína, že konečná dohoda o VFR 

na roky 2014 – 2020 ustanovená v článku 2 

nariadenia o VFR zahŕňa povinné 

preskúmanie VFR 2014 – 2020 do konca 

roka 2016; zdôrazňuje, že účelom tohto 

preskúmania je posúdiť fungovanie VFR; 

domnieva sa, že stropy VFR dohodnuté v 

roku 2013 sa musia zachovať a že 

preskúmanie by malo určiť oblasti 

politiky, ktoré už nepatria medzi priority 

Únie, aby sa existujúce finančné 

prostriedky prerozdelili  na oblasti s 

najnaliehavejšími potrebami alebo na 

oblasti, ktoré vytvárajú skutočnú pridanú 

hodnotu EÚ; domnieva sa, že v tejto 

súvislosti je kľúčové, aby sa rozpočet 

ďalej zameriaval na podporu 

zamestnanosti, rastu a 

konkurencieschopnosti; zdôrazňuje, že 

všetky inštitúcie sú zodpovedné za 

zabezpečenie poskytnutia rozpočtových 

prostriedkov potrebných s cieľom reagovať 

na nové úlohy a nepredvídané okolnosti, a 

to, a to tým, že sa zrušia niektoré priority; 
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roku 2016 je príležitosťou prispôsobiť 

jeho prostriedky a rozšíriť jeho flexibilitu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Bernd Kölmel 

v mene skupiny ECR 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. opakuje svoju pozíciu v prospech 

potrebnej hĺbkovej reformy systému 

vlastných zdrojov Únie a prisudzuje 

najvyšší politický význam práci skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá 

bola zriadená v rámci dohody o VFR na 

roky 2014 – 2020; očakáva, že Komisia 

a Rada zohľadnia konečný výsledok, ktorý 

sa očakáva do konca roku 2016, vrátane 

akejkoľvek novej možnosti vlastných 

zdrojov; pripomína, že hlavným zámerom 

reformy vlastných zdrojov je dosiahnuť 

autonómnejšiu, stabilnejšiu, 

jednoduchšiu, spravodlivejšiu, 

udržateľnejšiu a predvídateľnejšiu stranu 

príjmov rozpočtu Únie a zároveň zmierniť 

záťaž v podobe nadmerných výdavkov z 

vnútroštátnych rozpočtov a zlepšiť 

transparentnosť a viditeľnosť pre občanov, 

bez toho, aby sa zvýšilo celkové daňové 

zaťaženie občanov; je presvedčený, že na 

to, aby bol rozpočet EÚ úplne nezávislý, je 

potrebné zaviesť skutočné vlastné zdroje; 

31. berie na vedomie prácu skupiny na 

najvyššej úrovni pre vlastné zdroje, ktorá 

bola zriadená v rámci dohody o VFR na 

rok 2014 – 2020; očakáva, že Komisia 

a Rada zohľadnia konečný výsledok, ktorý 

sa očakáva do konca roku 2016; dôrazne 

namieta voči zavedeniu akejkoľvek novej 

„dane EÚ“; je presvedčený, že je kľúčové 

zmierniť záťaž v podobe nadmerných 

výdavkov z vnútroštátnych rozpočtov 

a zlepšiť transparentnosť a viditeľnosť bez 

toho, aby sa zvýšilo celkové daňové 

zaťaženie;  

 

Or. en 

 

 


