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2.3.2016 A8-0036/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. poukazuje na Európsku hospodársku 

prognózu Komisie z jesene 2015, podľa 

ktorej došlo k miernemu oživeniu, ktoré je 

však stále pod úrovňou rastového 

potenciálu EÚ; zdôrazňuje však, že toto 

oživenie musí vychádzať z posilnenia 

základov rastu s cieľom stimulovať 

vytváranie pracovných miest a návrat k 

úplnej zamestnanosti, konštatuje, že 
dlhodobá a veľmi dlhodobá 

nezamestnanosť, najmä v najchudobnejších 

regiónoch Únie a medzi mladými ľuďmi, 

má stále znepokojujúcu úroveň a že EÚ 

má ťažkosti s priemyselnou 

reštrukturalizáciou; konštatuje, že 

pretrvávajú rozdiely z hľadiska 

hospodárskeho rozvoja medzi jednotlivými 

európskymi regiónmi a členskými štátmi, a 

poukazuje na rozdiel medzi 

najchudobnejšími a najbohatšími 

Európanmi; poukazuje tiež na vznik 

nových výziev, ako sú riziko spomalenia 

rastu rozvíjajúcich sa hospodárstiev 

a globálneho obchodu s osobitným tlakom 

vyplývajúcim z nestability na čínskych 

trhoch, potreba riešiť migračnú 

a utečeneckú krízu a pretrvávajúce 

geopolitické napätia; 

3. vyjadruje poľutovanie nad tým, že podľa 

Európskej hospodárskej prognózy Komisie 

z jesene 2015 má byť hospodárske oživenie 

mierne a európska hospodárska situácia 

bude naďalej zložitá, pričom európska 

hospodárstva situácia je stále mimoriadne 

zložitá a dlhodobá a veľmi dlhodobá 

nezamestnanosť sa zvyšuje; konštatuje, že 

pretrvávajú rozdiely z hľadiska 

hospodárskeho rozvoja a 

makroekonomických nerovnováh 

spôsobených jednotnou menou medzi 

jednotlivými európskymi regiónmi a 

členskými štátmi, a poukazuje na rozdiel 

medzi najchudobnejšími a najbohatšími 

Európanmi; poukazuje tiež na vznik 

nových výziev, ako sú riziko spomalenia 

rastu rozvíjajúcich sa hospodárstiev 

a globálneho obchodu, potreba riešiť 

migračnú a utečeneckú krízu 

a pretrvávajúce geopolitické napätia; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. poukazuje okrem toho na ročný 

prieskum rastu na rok 2016, ktorý 

uskutočnila Komisia; je pevne 

presvedčený, že posilnenie investícií, a to 

aj lepšie koordinovaným zvyšovaním 

verejných a súkromných investícií so 

zameraním na ciele stratégie Európa 

2020, je vhodnou politickou odpoveďou v 

záujme vyrovnanejšej hospodárskej 

politiky; domnieva sa, že tieto dva prvky 

by sa mali zvážiť pri príprave návrhu 

rozpočtu na rok 2017, pretože by to malo 

pomôcť určiť priority v rámci 

ekonomického kontextu; požaduje teda 

väčšiu súčinnosť medzi úniovým 

rozmerom európskeho semestra pre 

koordináciu hospodárskych politík 

a rozpočtom Únie, čo je tiež základným 

kameňom stabilnej eurozóny; 

4. vyjadruje poľutovanie nad balíkom 

ročného prieskumu rastu na rok 2016, 

ktorý uskutočnila Komisia, a považuje 

navrhovaný politický mix štrukturálnej 

reformy a fiškálnej zodpovednosti za 

opakovanie rovnakej ničivej stratégie, aká 

bola stanovená vo všetkých 

predchádzajúcich ročných prieskumoch 

rastu, ktorým sa nepodarilo priniesť 

nijaké významné známky hospodárskej 

obnovy; domnieva sa, že tieto prvky by sa 

mali zvážiť v príprave návrhu rozpočtu na 

rok 2017, aby sa nezopakovali rovnaké 

chyby a aby sa namiesto toho určili nové 

priority s odlišným hospodárskym 

hľadiskom; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. víta v tejto súvislosti úsilie Komisie 

o rozšírenie využívania európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

podporu kľúčových priorít zdôraznených 

v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny; 

berie na vedomie návrh Komisie na 

vytvorenie programu na podporu 

štrukturálnej reformy a naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby zaručila, že financovanie sa 

bude využívať na posilnenie 

hospodárskej, sociálnej a územnej 

súdržnosti v súlade s článkom 174 ZFEÚ; 

5. ľutuje v tejto súvislosti úsilie Komisie 

o rozšírenie využívania európskych 

štrukturálnych a investičných fondov na 

podporu kľúčových priorít zdôraznených 

v odporúčaniach pre jednotlivé krajiny 

a rozhodne sa zasadzuje proti návrhu 

Komisie na vytvorenie programu na 

podporu štrukturálnej reformy; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. vyjadruje poľutovanie nad 

skutočnosťou, že rozpočet Únie je 

v posledných rokoch vedľajšou obeťou 

dvojakého správania členských štátov, čo 

ich viedlo k tomu, že považujú svoje 

príspevky do rozpočtu Únie za záťaž 

a pristupujú k nim ako k premennej; 
v tejto súvislosti vyzýva na väčšiu 

pružnosť, pokiaľ ide o výdavky vynaložené 

členskými štátmi v špecifických oblastiach, 

akými sú investície v rámci Európskeho 

fondu pre strategické investície (EFSI) a 

boj proti nezamestnanosti, chudobe a 

nerovnosti, a to aj v súvislosti s potrebou 

riešiť vznikajúce bezpečnostné hrozby a 

migračnú a utečeneckú krízu; zdôrazňuje, 

že rozpočet EÚ môže ako investičný 

rozpočet priniesť mimoriadne vysokú 

pridanú hodnotu EÚ tým, že posilní rast, 

konkurencieschopnosť a vytváranie 

pracovných miest v členských štátoch; 

upozorňuje na to, že je potrebné, aby sa 

k príspevkom členských štátov do rozpočtu 

Únie nepristupovalo ako k premennej v 

závislosti od makroekonomických 

podmienok; opätovne pripomína aj 

pridanú hodnotu rozpočtu Únie 

z hľadiska synergií a úspor z rozsahu; 

zdôrazňuje osobitnú situáciu izolovaných a 

okrajových regiónov a domnieva sa, že 

príspevky členských štátov do rozpočtu EÚ 

6. vyzýva na väčšiu pružnosť, pokiaľ ide o 

výdavky vynaložené členskými štátmi v 

špecifických oblastiach, akými sú verejné 

investície do výskumu a vývoja a projektov 

udržateľnej infraštruktúry a na boj proti 

nezamestnanosti, chudobe a nerovnosti, a 

to aj v súvislosti s potrebou riešiť 

vznikajúce bezpečnostné hrozby a 

migračnú a utečeneckú krízu; zdôrazňuje, 

že rozpočet EÚ môže ako investičný 

rozpočet priniesť pridanú hodnotu EÚ tým, 

že posilní rast a vytváranie pracovných 

miest v členských štátoch; upozorňuje na 

to, že je potrebné, aby sa k príspevkom 

členských štátov do rozpočtu Únie 

nepristupovalo ako k premennej v 

závislosti od makroekonomických 

podmienok; zdôrazňuje osobitnú situáciu 

izolovaných a okrajových regiónov 

a domnieva sa, že príspevky členských 

štátov do rozpočtu EÚ by sa nemali brať do 

úvahy pri výpočte ich štrukturálnych 

deficitov; 
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by sa nemali brať do úvahy pri výpočte ich 

štrukturálnych deficitov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. zdôrazňuje skutočnosť, že Únia musela 

v posledných rokoch čeliť niekoľkým 

krízam, v prípade ktorých by sa malo nájsť 

celostné riešenie; upozorňuje, že kríza v 

súvislosti s utečencami v Únii a 

v susedných krajinách vyplývajúca zo 

sýrskeho konfliktu zatiaľ nebola vyriešená; 

pripomína, že táto kríza sa v roku 2015 

vyhrotila a pokračuje v roku 2016 náhlym 

a obrovským nárastom počtu utečencov 

a migrantov, ktorí sú na úteku do Únie 

s cieľom požiadať o azyl; zdôrazňuje, že to 

má ďalší dosah na vnútornú krízu; 

zdôrazňuje, že rozpočet Únie poskytol 

okamžitú reakciu na krízu a jeho objem 

treba výrazne zvýšiť s cieľom účinne 

financovať vykonávanie politík EÚ na 

riešenie tejto krízy, pričom by mal slúžiť 

ako súčasť európskeho riešenia na 

prekonanie tejto núdzovej situácie v 

budúcnosti; 

8. zdôrazňuje skutočnosť, že členské štáty 

museli v posledných rokoch čeliť 

niekoľkým krízam, v prípade ktorých by sa 

malo nájsť riešenie; upozorňuje, že kríza v 

súvislosti s utečencami v Únii a 

v susedných krajinách vyplývajúca zo 

sýrskeho konfliktu zatiaľ nebola vyriešená; 

pripomína, že táto kríza sa v roku 2015 

vyhrotila a pokračuje v roku 2016 náhlym 

a obrovským nárastom počtu utečencov 

a migrantov, ktorí sú na úteku do Únie 

s cieľom požiadať o azyl; zdôrazňuje, že to 

má ďalší dosah na vnútornú krízu; 

zdôrazňuje, že cieľom rozpočtu Únie bolo 

poskytnúť okamžitú reakciu na krízu a 

jeho objem treba výrazne preorientovať s 

cieľom účinne financovať vykonávanie 

politík EÚ na riešenie tejto krízy, a mal by 

slúžiť ako súčasť globálneho riešenia na 

prekonanie tejto núdzovej situácie v 

budúcnosti; 

Or. en 



 

AM\1088368SK.doc  PE579.732v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

2.3.2016 A8-0036/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. víta prijatie EFSI, ktorý bude 

predstavovať jeden z hlavných nástrojov 

na zvyšovanie investícií na úrovni EÚ 

a bude prispievať k stimulovaniu 

vytvárania pracovných miest; s 

uspokojením konštatuje, že značný počet 

projektov a operácií EIF už bol schválený 

a že bolo možné zistiť synergie medzi 

EFSI a programom Horizont 2020; 

vyzýva Komisiu, aby aktívne uľahčovala 

synergie medzi rôznymi fondmi EÚ 

a zaviedla systém sledovania s cieľom 

určiť prípady kombinovania finančných 

prostriedkov EÚ; trvá na tom, že je 

potrebné primerane využívať hodnotiacu 

tabuľku; povzbudzuje členské štáty 

a súkromné subjekty, aby v plnej miere 

využívali finančné prostriedky, ktoré sú 

dostupné prostredníctvom EFSI; 

pripomína, že rozpočet Únie poskytuje 

základ investičného plánu sprístupnením 

sumy 8 miliárd EUR potrebnej vo 

viazaných a v platobných rozpočtových 

prostriedkoch na financovanie záručného 

fondu EFSI, z ktorej už bola v rozpočtoch 

na roky 2015 a 2016 mobilizovaná 

celková suma 3,38 miliardy EUR; 

pripomína, že celková rezerva pre záväzky 

sa plne využila na tento účel v roku 2016, 

a konštatuje, že podľa legislatívneho 

finančného výkazu EFSI Komisia 

10. opätovne vyjadruje znepokojenie, 

pokiaľ ide o fond EFSI, ktorý nedáva 

žiadny stimul európskej ekonomike; 

ľutuje, že väčšinu navrhovaných 

projektov predstavujú už skôr plánované 

investície do infraštruktúry bez 

akejkoľvek skutočnej pridanej hodnoty; je 

hlboko znepokojený tým, že niektoré 

projekty v rámci fondu EFSI 

nezodpovedajú koncepcii udržateľného 

rozvoja a nevykazujú doplnkovosť; je 

presvedčený, že najlepšie by bolo zlepšiť 

produktivitu verejných investícií na 

vnútroštátnej úrovni s okamžitým vyňatím 

produktívnych verejných investícií z 

pôsobnosti rozpočtových pravidiel; 
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očakáva podobný scenár pre návrh 

rozpočtu na rok 2017; potvrdzuje svoj 

záväzok posilniť program Horizont 2020 

a Nástroj na prepájanie Európy 

prostredníctvom ročného rozpočtového 

postupu s cieľom čo najviac kompenzovať 

škrty dohodnuté počas rokovaní o EFSI; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. domnieva sa, že najmä iniciatíva na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí je 

základným príspevkom k prioritnému cieľu 

Únie, ktorým je tvorba pracovných miest a 

rast; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie 

pokračovať vo financovaní tohto 

programu s cieľom rozšíriť ho, a ponúknuť 

tak väčšiemu počtu mladých ľudí vrátane 

mladých migrantov prichádzajúcich do EÚ 

perspektívu skutočného vstupu na 

pracovný trh prostredníctvom ponuky 

kvalitných pracovných miest, ďalšieho 

vzdelávania alebo učňovskej prípravy; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že počas 

rokovaní o rozpočte EÚ na rok 2016 

neboli pridelené žiadne nové záväzky na 

ďalšie financovanie iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, hoci 
nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ stále 

dosahuje najvyššie úrovne; pripomína, že 

tento cieľ treba zvážiť spolu s potrebou 

presadzovať mobilitu mladých ľudí, ako to 

presadzuje program Erasmus+; zdôrazňuje 

význam spoločného vyhlásenia troch 

inštitúcií (Parlament, Rada a Komisia) 

o rozpočte na rok 2016, v ktorom sa 

uvádza, že „zníženie nezamestnanosti 

mládeže zostáva vysokou a spoločnou 

politickou prioritou“, a na tento účel tri 

inštitúcie „opätovne potvrdzujú svoje 

odhodlanie čo najlepšie využiť dostupné 

12. ľutuje, že iniciatíva na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí neprispela 

podstatným spôsobom k prioritnému cieľu 

Únie, ktorým je tvorba pracovných miest a 

rast; opätovne zdôrazňuje svoje odhodlanie 

revidovať fungovanie a účinnosť tohto 

programu s cieľom rozšíriť ho, a ponúknuť 

tak väčšiemu počtu mladých ľudí vrátane 

mladých migrantov prichádzajúcich do EÚ 

perspektívu skutočného vstupu na 

pracovný trh prostredníctvom ponuky 

kvalitných pracovných miest, ďalšieho 

vzdelávania alebo učňovskej prípravy; 

vyjadruje poľutovanie nad tým, že hoci sa 

iniciatíva na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí realizuje už viac než dva 

roky, nezamestnanosť mladých ľudí v EÚ 

stále dosahuje najvyššie úrovne; 

pripomína, že tento cieľ treba zvážiť spolu 

s potrebou presadzovať mobilitu mladých 

ľudí, ako to presadzuje program Erasmus+; 

zdôrazňuje význam spoločného vyhlásenia 

troch inštitúcií (Parlament, Rada a 

Komisia) o rozpočte na rok 2016, v ktorom 

sa uvádza, že „zníženie nezamestnanosti 

mládeže zostáva vysokou a spoločnou 

politickou prioritou“, a na tento účel tri 

inštitúcie „opätovne potvrdzujú svoje 

odhodlanie čo najlepšie využiť dostupné 

rozpočtové zdroje na jej riešenie, a najmä 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 
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rozpočtové zdroje na jej riešenie, a najmä 

na iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí“; poznamenáva, že napriek 

počiatočnému meškaniu vo vykonávaní 

tejto iniciatívy a napriek tomu, že 

v mnohých členských štátoch sa aj naďalej 

váha v súvislosti s určením orgánov pre 

operačné programy iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, súčasné údaje 

týkajúce sa plnenia poukazujú na úplnú 

schopnosť čerpania; vyzýva Komisiu, aby 

predložila svoje hodnotenie iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

najneskôr do konca apríla 2016 a v každom 

prípade včas na to, aby sa predĺženie tohto 

programu mohlo zahrnúť do rozpočtu EÚ 

na rok 2017; zdôrazňuje, že trvalé riešenie 

pre financovanie iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

prostredníctvom nových viazaných 

rozpočtových prostriedkov do roku 2020 

bude súčasťou revízie VFR v polovici 

trvania; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

význam prostriedkov z Európskeho fondu 

na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na 

podporu mladých ľudí vo veku do 25 

rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET), a to v rovnakom počte 

ako pracovníkov, ktorí dostávajú podporu 

v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou 

mládeže; 

mladých ľudí“; poznamenáva, že napriek 

počiatočnému meškaniu vo vykonávaní 

tejto iniciatívy a napriek tomu, že 

v mnohých členských štátoch sa aj naďalej 

váha v súvislosti s určením orgánov pre 

operačné programy iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí, súčasné údaje 

týkajúce sa plnenia poukazujú na úplnú 

schopnosť čerpania; vyzýva Komisiu, aby 

predložila svoje hodnotenie iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí 

najneskôr do konca apríla 2016 a v každom 

prípade včas na to, aby sa predĺženie tohto 

programu mohlo zahrnúť do rozpočtu EÚ 

na rok 2017; zdôrazňuje, že trvalé riešenie 

pre financovanie iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí 

prostredníctvom nových viazaných 

rozpočtových prostriedkov do roku 2020 

bude súčasťou revízie VFR v polovici 

trvania; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

význam prostriedkov z Európskeho fondu 

na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) na 

podporu mladých ľudí vo veku do 25 

rokov, ktorí nie sú zamestnaní, ani nie sú 

v procese vzdelávania alebo odbornej 

prípravy (NEET), a to v rovnakom počte 

ako pracovníkov, ktorí dostávajú podporu 

v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou 

mládeže; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. pripomína význam európskych 

agentúr pri zabezpečovaní vykonávania 

európskych právnych predpisov, a tým aj 

pri plnení cieľov politiky EÚ týkajúcich 

sa na jednej strane 

konkurencieschopnosti, rastu 

a zamestnanosti a na druhej strane 

riadenia súčasnej migračnej a 

utečeneckej krízy; trvá preto na tom, aby 

boli poskytnuté primerané finančné 

a ľudské zdroje na administratívne aj 

operačné výdavky, ktoré agentúram 

umožnia plnenie svojich pridelených úloh 

a dosahovanie čo najlepších výsledkov; v 

súvislosti s migračnou a utečeneckou 

krízou pripomína zvýšenie počtu 

zamestnancov a rozpočtových 

prostriedkov v prípade agentúr 

pôsobiacich v oblasti spravodlivosti 

a vnútorných vecí v rozpočtoch na roky 

2015 a 2016; zdôrazňuje však, že ďalšie 

zvýšenia budú potrebné v rozpočte na rok 

2017 s cieľom umožniť týmto agentúram 

zvládnuť ich zvýšené pracovné zaťaženie 

a dodatočné úlohy; okrem toho vyzýva 

Komisiu, aby poskytla aktualizované 

a konsolidované informácie a 

strednodobú a dlhodobú stratégiu, pokiaľ 

ide o tieto agentúry; 

14. žiada kompletne preskúmať úlohu 

európskych agentúr a položiť si otázku, či 

by ich úlohy a ciele nemohli lepšie plniť 

existujúce generálne riaditeľstvá Komisie, 

aby nedochádzalo k zdvojovaniu úloh a 

nákladov a zvýšila sa transparentnosť; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. požaduje zníženie administratívnych 

nákladov v EÚ, a to s prihliadnutím k 

ekonomickým reštrikciám, s ktorými sa 

stretáva niekoľko členských štátov; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. berie na vedomie, že napriek 

mobilizácii značného objemu rozpočtových 

prostriedkov počas rokov 2015 a 2016 na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy sa 

ešte stále nenašlo riešenie, a to ani interne 

v rámci Únie, ani externe v krajinách 

pôvodu utečencov; zdôrazňuje však, že 

rozpočtové prostriedky sú nedostatočné 

a že sú potrebné značné dodatočné 

finančné prostriedky na riešenie tejto krízy, 

keďže zvýšenie počtu utečencov 

a migrantov nemožno považovať za 

dočasný jav; zdôrazňuje, že treba hľadať 

dlhodobejšie riešenia, a to nielen v rámci 

ročného rozpočtového postupu, ale aj 

v rámci nadchádzajúcej revízie VFR v 

polovici trvania; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby predložila strednodobý 

a dlhodobý politický a finančný plán na 

riešenie migračnej krízy a jej vplyvu na 

rozpočet na rok 2017; konštatuje, že všetky 

opatrenia financované z prostriedkov EÚ 

by sa mali považovať za investície na 

riešenie výziev spojených s utečencami a 

migráciou; zdôrazňuje potrebu riešiť 

základné príčiny fenoménu migrácie 

zlepšením životných podmienok, najmä 

prostredníctvom lepšieho vzdelávania a 

zdravotníckych služieb, ako aj posilnením 

podpory investícií do infraštruktúry v 

krajinách pôvodu migrantov alebo v 

17. berie na vedomie, že napriek 

mobilizácii značného objemu rozpočtových 

prostriedkov počas rokov 2015 a 2016 na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy sa 

ešte stále nenašlo riešenie, a to ani interne 

v rámci Únie, ani externe v krajinách 

pôvodu utečencov; zdôrazňuje však, že 

rozpočtové prostriedky sú nedostatočné 

a že je potrebné presunúť značné 

dodatočné finančné prostriedky z iných 

rozpočtových riadkov na riešenie tejto 

krízy, keďže zvýšenie počtu utečencov 

a migrantov nemožno považovať za 

dočasný jav; zdôrazňuje, že treba hľadať 

dlhodobejšie riešenia, a to nielen v rámci 

ročného rozpočtového postupu, ale aj 

v rámci nadchádzajúcej revízie VFR v 

polovici trvania; naliehavo vyzýva 

Komisiu, aby predložila strednodobý 

a dlhodobý politický a finančný plán na 

riešenie migračnej krízy a jej vplyvu na 

rozpočet na rok 2017; konštatuje, že všetky 

opatrenia financované z prostriedkov EÚ 

by sa mali považovať za investície na 

riešenie výziev spojených s utečencami a 

migráciou; zdôrazňuje potrebu riešiť 

základné príčiny fenoménu migrácie 

zlepšením životných podmienok, najmä 

prostredníctvom lepšieho vzdelávania a 

zdravotníckych služieb, ako aj posilnením 

podpory investícií do infraštruktúry v 
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krajinách, kde najprv hľadali útočisko; 

zdôrazňuje, že financovanie zamerané na 

zvládnutie migračnej a utečeneckej krízy 

by nemalo ohrozovať ani brzdiť 

vykonávanie iných dôležitých politík EÚ; 

krajinách pôvodu migrantov alebo v 

krajinách, kde najprv hľadali útočisko; 

zdôrazňuje, že financovanie zamerané na 

zvládnutie migračnej a utečeneckej krízy 

by nemalo ohrozovať ani brzdiť 

vykonávanie iných dôležitých politík EÚ; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. víta princíp a ciele nástroja pre 

utečencov v Turecku, ktorého prostriedky 

majú predstavovať 3 miliardy EUR, 

a naliehavo vyzýva všetky členské štáty, 

aby splnili svoje politické prísľuby 

a poskytli primeranú finančnú podporu v 

rámci balíka pre tento nástroj; je pevne 

odhodlaný uplatňovať všetky politické 

a inštitucionálne prostriedky nátlaku s 

cieľom zabezpečiť, aby členské štáty plnili 

svoje záväzky týkajúce sa príspevkov do 

Regionálneho trustového fondu pre Sýriu, 

Núdzového trustového fondu pre Afriku a 

nástroja pre utečencov v Turecku; očakáva, 

že Komisia vysvetlí, ako by sa mal 

poskytnúť príspevok Únie v rámci 

príslušných stropov jej rozpočtu na roky 

2016 a 2017; kritizuje skutočnosť, že Rada 

a Komisia vylúčili Parlament z rokovaní 

o vytvorení nástroja a mobilizácii 

príspevku Únie, ako dokazuje oznámenie 

Komisie o jej zámere financovať príspevok 

Únie presunutím prostriedkov z nedávno 

prijatého rozpočtu Únie na rok 2016 

a vyhradením rezerv v rozpočte na rok 

2017; okrem toho zdôrazňuje potrebu 

zvýšiť vplyv vonkajších výdavkov EÚ; 

vyzýva Komisiu, aby vypracovala návrhy 

s cieľom určiť, ako by bolo možné posilniť 

synergie medzi nástrojmi vonkajšieho 

financovania EÚ a ako by bolo možné 

21. vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o 

nástroj pre utečencov v Turecku vo výške 3 

miliárd EUR a jeho využitie tureckými 

orgánmi; žiada o dôkladné a konzistentné 

monitorovanie týchto prostriedkov; je 

pevne odhodlaný uplatňovať všetky 

politické a inštitucionálne prostriedky 

nátlaku s cieľom zabezpečiť, aby členské 

štáty plnili svoje záväzky týkajúce sa 

príspevkov do Regionálneho trustového 

fondu pre Sýriu, Núdzového trustového 

fondu pre Afriku a nástroja pre utečencov v 

Turecku; očakáva, že Komisia vysvetlí, 

ako by sa mal poskytnúť príspevok Únie 

v rámci príslušných stropov jej rozpočtu na 

roky 2016 a 2017; kritizuje skutočnosť, že 

Rada a Komisia vylúčili Parlament 

z rokovaní o vytvorení nástroja 

a mobilizácii príspevku Únie, ako dokazuje 

oznámenie Komisie o jej zámere 

financovať príspevok Únie presunutím 

prostriedkov z nedávno prijatého rozpočtu 

Únie na rok 2016 a vyhradením rezerv 

v rozpočte na rok 2017; okrem toho 

zdôrazňuje potrebu zvýšiť vplyv 

vonkajších výdavkov EÚ; vyzýva Komisiu, 

aby vypracovala návrhy s cieľom určiť, 

ako by bolo možné posilniť synergie medzi 

nástrojmi vonkajšieho financovania EÚ 

a ako by bolo možné dosiahnuť, aby bol 

ich strategický prístup súdržnejší; 
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dosiahnuť, aby bol ich strategický prístup 

súdržnejší; domnieva sa, že tieto trustové 

fondy a nástroj pre utečencov nie sú ani 

vnútri, ani mimo rozpočtu EÚ, v dôsledku 

čoho im chýba potrebná zodpovednosť 

a demokratický proces, ktoré predpisuje 

metóda Spoločenstva, a má preto v úmysle 

podrobne monitorovať zriadenie fondov a 

nástroja a ich vykonávanie; zdôrazňuje, že 

tieto kroky sú zjavným porušením práv 

Parlamentu ako zložky rozpočtového 

orgánu; 

domnieva sa, že tieto trustové fondy a 

nástroj pre utečencov nie sú ani vnútri, ani 

mimo rozpočtu EÚ, v dôsledku čoho im 

chýba potrebná zodpovednosť 

a demokratický proces, ktoré predpisuje 

metóda Spoločenstva, a má preto v úmysle 

podrobne monitorovať zriadenie fondov a 

nástroja a ich vykonávanie; zdôrazňuje, že 

tieto kroky sú zjavným porušením práv 

Parlamentu ako zložky rozpočtového 

orgánu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0036/2016 

Jens Geier 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2017 – Oddiel III 

2016/2004(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. zdôrazňuje, že podľa očakávaní sa 

európske štrukturálne a investičné fondy 

budú v plnej miere vykonávať v roku 

2017, a varuje pred nedostatočnou 

úrovňou platobných rozpočtových 

prostriedkov v rozpočte na pokrytie tejto 

zvýšenej úrovne čerpania; nabáda 

Komisiu, aby v svojom návrhu rozpočtu 

zvýšila platby na nevyhnutné úrovne; 

vyjadruje znepokojenie nad neskorým 

prijatím operačných programov a nad 

rizikom nahromadenia nového množstva 

neuhradených platieb v druhej polovici 

VFR; nabáda Komisiu, aby aktívne 

spolupracovala s členskými štátmi, 

a nalieha na ne, aby vynaložili všetko 

úsilie s cieľom zabezpečiť rýchle 

vymenovanie programových orgánov, 

ktorých neexistencia je hlavnou príčinou 

súčasných oneskorení; víta ochotu 

Komisie úzko spolupracovať s členskými 

štátmi na požiadanie, najmä pokiaľ ide o 

prípadnú úpravu operačných programov s 

cieľom umožniť lepšiu synergiu medzi 

európskymi štrukturálnymi a investičnými 

fondmi a domácimi problémami 

súvisiacimi s utečeneckou krízou; 

25. žiada, aby sa viazané rozpočtové 

prostriedky Európskej únie nezvyšovali, 

kým nedôjde k plnej stabilizácii situácie, 

pokiaľ ide o nahromadený objem 

neuhradených žiadostí o platbu; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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. opäť potvrdzuje svoju pozíciu 

v prospech potrebnej hĺbkovej reformy 

systému vlastných zdrojov Únie; 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; 

Or. en 

 

 


