
 

AM\1137640SK.docx  PE611.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

18.10.2017 A8-0299/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že Európsky 

parlament vo svojom čítaní rozpočtu na 

rok 2018 v plnej miere odzrkadľuje 

politické priority prijaté výraznou 

väčšinou vo svojich vyššie uvedených 

uzneseniach z 15. marca 2017 o 

všeobecných usmerneniach a z 5. júla 

2017 o mandáte na trialóg; pripomína, že 

trvalo udržateľný rast, zamestnanosť, 

najmä pokiaľ ide o zamestnanosť 

mladých ľudí, bezpečnosti a zmeny klímy 

sú jadrom týchto priorít; 

1. poukazuje na skutočnosť, že 

rozpočet Únie nedáva konkrétne odpovede 
na politické priority, ktoré Únia 

momentálne rieši; pripomína, že hlavnými 

prioritami sú trvalo udržateľný rast, 

zamestnanosť, oživenie hospodárstva, 

migrácia a bezpečnosť; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je naďalej odhodlaný plniť si svoje 

záväzky prijaté počas rokovaní o EFSI, a to 

minimalizáciu vplyvu škrtov súvisiacich s 

EFSI na programy Horizont 2020 a 

Nástroj na prepájanie Európy (NPE) v 

rámci ročného rozpočtového postupu; 

navrhuje preto, aby sa tieto škrty 

kompenzovali obnovením pôvodného 

ročného profilu týchto dvoch programov s 

cieľom umožniť im riadne plniť ciele 

dohodnuté počas prijímania príslušných 

právnych predpisov; 

4. je naďalej odhodlaný plniť svoje 

záväzky prijaté počas rokovaní o EFSI, a to 

minimalizovať dosah škrtov súvisiacich s 

EFSI na program Horizont 2020 v rámci 

ročného rozpočtového postupu; 

podčiarkuje, že EFSI sa ukázal ako 

neúčinný nástroj na znižovanie 

nedostatku investícií v Európe, a 

zdôrazňuje, že doposiaľ dosiahnuté 

výsledky sú nevýznamné a neprinášajú 

žiadnu doplnkovosť ani pridanú hodnotu 

v porovnaní s existujúcimi programami 

EIB; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. obnovuje škrty navrhnuté Radou v 

návrhu rozpočtu; nerozumie odôvodneniu 

navrhovaných škrtov, napríklad v prípade 

programov Horizont 2020 a Nástroj na 

prepájanie Európy (NPE), ktoré sú už 

dotknuté presunmi prostriedkov do EFSI, 

ako aj na vonkajšiu politiku; v každom 

prípade namieta proti vyhlásenému 

zámeru Rady zamerať sa na rozpočtové 

riadky, v ktorých je nízka miera plnenia 

alebo schopnosť čerpania, pretože to nie je 

podložené údajmi o skutočnom plnení a 

nezohľadňuje rôzny priebeh vykonávania 

určitých programov; 

15. vyjadruje poľutovanie nad škrtom 

navrhnutým Radou v návrhu rozpočtu v 

položke súvisiacej s predchádzaním 

katastrofám a pripravenosťou v rámci 

Únie; víta navrhovaný škrt pre Nástroj na 

prepájanie Európy (NPE), pretože 

rozpočtové prostriedky Únie by sa nemali 

používať na financovanie kontroverzných 

projektov bez skutočnej hospodárskej, 

environmentálnej a sociálnej pridanej 

hodnoty, akým je realizácia nového 

železničného spojenia Lyon – Turín; víta 

vyhlásený zámer Rady zamerať sa na 

rozpočtové riadky, v ktorých je nízka miera 

plnenia alebo schopnosť čerpania; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. stanovuje na rok 2018 viazané 

rozpočtové prostriedky v celkovej výške 

162 597 930 901 EUR a platobné 

rozpočtové prostriedky v celkovej výške 

146 712 004 932 EUR; 

17. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

na rok 2018 boli stanovené viazané 

rozpočtové prostriedky v celkovej výške 

162 547 930 901 EUR a platobné 

rozpočtové prostriedky v celkovej výške 

146 637 004 930 EUR; žiada o zníženie 

tých riadkov, kde možno usporiť, aby sa 

predišlo plytvaniu peňazí daňovníkov; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila 

pridelenie primeranej výšky rozpočtových 

prostriedkov Referenčnému laboratóriu 

Európskej únie pre alternatívne metódy k 

testovaniu na zvieratách (EURL 

ECVAM), ktoré mu umožnia efektívne 

plniť svoje povinnosti a úlohy 

vymenované v prílohe VII k smernici 

2010/63/EÚ, najmä čo sa týka 

koordinácie a podpory vývoja a 

používania alternatívnych metód k 

testovaniu na zvieratách, a to aj v 

oblastiach základného a aplikovaného 

výskumu a regulačného testovania; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 34 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 34a. pripomína, že peniaze daňovníkov 

by sa nemali používať na podporu chovu 

alebo rozmnožovania býkov, ktoré sa 

používajú na zápasy; je presvedčený, že 

pri rozmnožovaní alebo chove na tieto 

účely by nemal vznikať nárok na 

základné platby, a žiada Komisiu, aby 

predložila návrh, ktorým sa pozmení 

súčasná legislatíva, pokiaľ ide o túto 

otázku; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Pozmeňujúci návrh  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. so zreteľom na znepokojujúce 

zhoršenie situácie v oblasti demokracie, 

právneho štátu a ľudských práv sa rozhodol 

znížiť podporu politických reforiem v 

Turecku; rozhodol sa ponechať časť 

zostávajúcich rozpočtových prostriedkov v 

rezerve, ktorá sa uvoľní, keď Turecko 

dosiahne merateľné zlepšenia v oblasti 

zásad právneho štátu, demokracie, 

ľudských práv a slobody tlače, s cieľom 

presmerovať tieto prostriedky na subjekty 

občianskej spoločnosti na vykonávanie 

opatrení, ktoré podporujú tieto ciele; 

50. so zreteľom na znepokojujúce 

zhoršenie situácie v oblasti demokracie, 

právneho štátu a ľudských práv sa rozhodol 

pozastaviť podporu politických reforiem v 

Turecku; zdôrazňuje, že Turecko by malo 

vykonať merateľné zlepšenia v oblasti 

zásad právneho štátu, demokracie, 

ľudských práv a slobody tlače, s cieľom 

presmerovať tieto prostriedky na subjekty 

občianskej spoločnosti na vykonávanie 

opatrení, ktoré podporujú tieto ciele; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Pozmeňujúci návrh  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. domnieva sa, že škrty Rady 

neodrážajú skutočné potreby, čo ohrozuje 

už aj tak výrazne racionalizované 

administratívne výdavky; obnovuje všetky 

administratívne výdavky Komisie, a to aj 

výdavky na administratívnu podporu a 

podporu výskumu v okruhoch 1 až 4 

podľa NR; 

59. víta škrty Rady a zdôrazňuje, že 

všetky administratívne výdavky súvisiace s 

okruhom V by sa mali prostredníctvom 

efektívnej a hospodárnej optimalizácie 

nákladov Únie čo najviac obmedziť; žiada 

o prerokovanie súčasných nájomných 

zmlúv v záujme dosiahnutia úspor v tejto 

oblasti; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Pozmeňujúci návrh  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 76 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

76. vyjadruje poľutovanie nad 

opakovanou snahou Rady o zvýšenie 

štandardných mier paušálnych znížení pre 

inštitúcie Únie; je presvedčený, že to má 

mimoriadne skresľujúci účinok na 

rozpočty inštitúcií s historicky presnými 

mierami paušálnych znížení; domnieva 

sa, že tento prístup nepredstavuje cielené 

zníženie ani riadne finančné 

hospodárenie; obnovuje preto miery 

paušálnych znížení na úrovni uvedenej v 

NR; 

76. víta opakovanú snahu Rady o 

zvýšenie miery zliav pre inštitúcie Únie; 

zdôrazňuje, že všetky administratívne 

výdavky súvisiace s inštitúciami Únie by 

sa mali čo najviac obmedziť. aby sa 

dosiahli úspory a predišlo sa plytvaniu 

peňazí daňovníkov; žiada o prerokovanie 

súčasných nájomných zmlúv na nižšie 

sumy; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/54 

Pozmeňujúci návrh  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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 77 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

77. ponecháva svoj celkový rozpočet 

na rok 2018 na úrovni podľa vyššie 

uvedeného uznesenia z 5. apríla 2017 t. j. 
1 953 483 373 EUR; zahŕňa rozpočtovo 

neutrálne technické úpravy s cieľom 

zohľadniť aktualizované informácie, 

ktoré neboli k dispozícii začiatkom tohto 

roka; 

77. vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

rozpočet na rok 2018 bol ponechaný vo 

výške 1 953 483 373 EUR a nebol znížený 

v porovnaní s rokom 2017; 

Or. en 

 

 


