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18.10.2017 A8-0299/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. zdôrazňuje význam podpory 

kooperatívneho výskumu v oblasti obrany 

v Európe na riešenie kľúčových 

nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď 

si medzinárodné udalosti a neistota čoraz 

viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila 

úsilie v oblasti obrany; domnieva sa, že 

dodatočné výdavky na úrovni Únie v 

oblasti obranného výskumu by mali byť 

kompenzované úsporami na vnútroštátnej 

úrovni; podporuje zvýšenie objemu 

prostriedkov pridelených na prípravnú 

akciu pre výskum v oblasti obrany; žiada 

výskumný program v oblasti obrany s 

vyčleneným rozpočtom v rámci budúceho 

viacročného finančného rámca, znovu 

však opakuje svoj dlhodobý postoj, že nové 

iniciatívy sa financujú prostredníctvom 

nových rozpočtových prostriedkov, nie na 

úkor existujúcich programov Únie; 

zdôrazňuje tiež potrebu zlepšiť 

konkurencieschopnosť a inovácie 

v európskom obrannom priemysle; 

24. zdôrazňuje význam podpory 

kooperatívneho výskumu v oblasti obrany 

v Európe na riešenie kľúčových 

nedostatkov v spôsobilostiach v čase, keď 

si medzinárodné udalosti a neistota čoraz 

viac vyžadujú, aby Európa zintenzívnila 

úsilie v oblasti obrany; domnieva sa, že 

dodatočné výdavky na úrovni Únie v 

oblasti obranného výskumu by mali byť 

kompenzované úsporami na vnútroštátnej 

úrovni; znovu však opakuje svoj dlhodobý 

postoj, že nové iniciatívy by sa mali 

financovať z nových rozpočtových 

prostriedkov, a nie na úkor existujúcich 

programov EÚ; zdôrazňuje tiež potrebu 

zlepšiť konkurencieschopnosť a inovácie 

v európskom obrannom priemysle; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 30 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

30. víta nový balík 142,8 milióna EUR, 

ktorý bol vytvorený na uľahčenie 

vykonávania programu na podporu 

štrukturálnych reforiem (SRSP) v rokoch 

2017 – 2020; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Monika Vana 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 56a. odmieta návrh Komisie na presun 

30 miliónov EUR z nástroja rozvojovej 

spolupráce, ENPI, SZBP a disponibilnej 

rezervy okruhu 4 do rozpočtu na rok 2018 

na financovanie budovania kapacít 

vojenských subjektov prostredníctvom 

revidovaného nástroja na podporu 

stability a mieru; zdôrazňuje, že je 

potrebné zachovať úroveň financovania 

susedskej politiky Únie a jej misií v oblasti 

policajnej a justičnej spolupráce v rámci 

SZBP a počítať s rezervou v okruhu 4 na 

reakciu na nepredvídateľné krízy; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

80. víta vytvorenie pracovnej skupiny 

Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na 

všeobecné výdavky; pripomína očakávanie 

väčšej transparentnosti, pokiaľ ide 

o príspevok na všeobecné výdavky, a 

potrebu pracovať na vymedzení presnejších 

pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za 

výdavky povolené v rámci tohto príspevku 

bez vytvárania dodatočných nákladov pre 

Parlament; 

80. víta vytvorenie pracovnej skupiny 

Predsedníctva Parlamentu pre príspevok na 

všeobecné výdavky; pripomína očakávanie 

väčšej transparentnosti, pokiaľ ide 

o príspevok na všeobecné výdavky, a 

potrebu pracovať na vymedzení presnejších 

pravidiel týkajúcich sa zodpovednosti za 

výdavky povolené v rámci tohto príspevku 

bez vytvárania dodatočných čistých 

nákladov pre Parlament; pričom náklady 

na náhodné kontroly sú kompenzované 

celkovými očakávanými úsporami. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 80a. vyzýva Predsedníctvo, aby v 

súvislosti s príspevkom na všeobecné 

výdavky urobilo konkrétne zmeny: 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a – prvá zarážka (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – príspevok na všeobecné výdavky by 

sa mal vo všetkých prípadoch viesť na 

samostatnom bankovom účte; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a – druhá zarážka (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – poslanci Európskeho parlamentu 

by mali uchovávať všetky príjmové 

doklady súvisiace s príspevkom na 

všeobecné výdavky; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a – tretia zarážka (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – nevyužitá časť príspevku na 

všeobecné výdavky by sa mala na konci 

funkčného obdobia vrátiť; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a – štvrtá zarážka (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – interný audit Parlamentu by mal 

zaviesť kontrolu vzorky vo výške 5% 

výdavkov v rámci príspevku na všeobecné 

výdavky; konečné výsledky a zistenia 

takéhoto auditu by mali byť uvedené vo 

výročnej správe, ktorú uverejňuje 

Parlament; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Indrek Tarand 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Správa A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2018 – všetky oddiely 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 80 a – piata zarážka (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – poslanci by mali každoročne 

zverejňovať prehľad svojich výdavkov, na 

ktoré sa vzťahuje príspevok na všeobecné 

výdavky, podľa kategórií (náklady na 

komunikáciu, prenájom kancelárií, 

kancelárske potreby atď.); 

Or. en 

 

 


