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28.11.2016 A8-0346/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Citácia 6 a (nová) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na oznámenie Komisie z 30. 

júna 2016 o technických úpravách 

finančného rámca na rok 2017 v súlade s 

vývojom HND a úpravách balíkov 

finančných prostriedkov na politiku 

súdržnosti (COM(2016)0311), 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

A. keďže po preskúmaní všetkých 

možností financovania dodatočných a 

nepredvídaných potrieb v súvislosti s 

viazanými rozpočtovými prostriedkami 

Komisia v návrhu rozpočtu navrhla 

mobilizáciu rezervy na nepredvídané 

udalosti vo výške 1 164,4 milióna EUR na 

doplnenie viazaných rozpočtových 

prostriedkov, ktoré sa týkajú výdavkov v 

rámci okruhu 3 všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2017, a 

to nad rámec stropu viazaných 

rozpočtových prostriedkov vo výške 2 578 

miliónov EUR v bežných cenách; 

A. keďže po preskúmaní takmer 

všetkých možností financovania 

dodatočných a nepredvídaných potrieb v 

súvislosti s viazanými rozpočtovými 

prostriedkami Komisia v návrhu rozpočtu 

navrhla mobilizáciu rezervy na 

nepredvídané udalosti, ktorej absolútna 

suma na rok 2017 sa odhaduje na 4 496,8 

milióna EUR, vo výške 1 164,4 milióna 

EUR na doplnenie viazaných rozpočtových 

prostriedkov, ktoré sa týkajú výdavkov v 

rámci okruhu 3 všeobecného rozpočtu 

Európskej únie na rozpočtový rok 2017, a 

to nad rámec stropu viazaných 

rozpočtových prostriedkov vo výške 2 578 

miliónov EUR v bežných cenách; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0346/2016 

Jens Geier 

Mobilizácia rezervy na nepredvídané udalosti na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie A a (nové) 

 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 Aa. keďže mobilizácia rezervy na 

nepredvídané udalosti je poslednou 

možnosťou a je potrebné vykonať ju čo 

najskôr s cieľom doplniť odhadovanú 

potrebu nových rozpočtových 

prostriedkov, najmä v okruhoch 1a a 1b; 

vyjadruje vážne znepokojenie najmä nad 

oneskoreniami v realizácii programov 

Únie v rámci zdieľaného hospodárenia, 

čo môže viesť k veľkému nahromadeniu 

žiadostí o platby ku koncu súčasného 

VFR; keďže Komisia dospela k záveru, že 

podľa súčasných prognóz možno 

aktualizované platobné potreby do roku 

2020 uspokojiť v rámci existujúcich 

stropov len v prípade, keď sa celková 

rezerva na platby v plnej miere využije – a 

ako preventívne opatrenie sa zrušia jej 

ročné stropy – a keď sa platby pre 

osobitné nástroje započítajú nad rámec 

stropov; keďže by sa teda táto záležitosť 

mala v rámci revízie VFR s konečnou 

platnosťou a jednoznačne vyriešiť; 

Or. en 

 

 


