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19.10.2017 A8-0299/59 

Pozmeňujúci návrh  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že Únia stále stojí pred 

viacerými výzvami, a je presvedčený, že pri 

zachovaní rozpočtovej disciplíny treba z 

rozpočtu Únie vyčleniť potrebné finančné 

zdroje, aby bolo možné splniť politické 

priority a aby Únia mohla poskytnúť 

odpovede a účinne na tieto výzvy 

reagovať; zdôrazňuje, že výdavky Únie by 

mali byť založené na zásade európskej 

pridanej hodnoty a mali by byť v súlade 

so zásadou subsidiarity; 

2. opätovne vyjadruje svoje obavy v 

súvislosti s rozpočtovými prostriedkami 

EÚ a ich úlohou pri poskytovaní 

konkrétnych odpovedí na potreby občanov 

a na rastúce ťažkosti, ktorým čelia, ako je 

nezamestnanosť, hospodárska recesia, 

chudoba, migračná kríza a ohrozenie 

bezpečnosti; zdôrazňuje potrebu náležite 

posúdiť, ktoré finančné prostriedky 

možno riadiť lepšie na vnútroštátnej 

úrovni, aby sa plne rešpektovala zásada 
subsidiarity; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Pozmeňujúci návrh  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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. zdôrazňuje, že Európsky fond pre 

strategické investície (EFSI) nedokázal 

zaručiť rast ani riešiť problém 

nezamestnanosti: navrhuje preto zastaviť 

jeho financovanie, aby členské štáty mohli 

využiť tieto finančné prostriedky v 

skutočný prospech občanov; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Pozmeňujúci návrh  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. je znepokojený tým, že miera 

nezamestnanosti mladých ľudí je naďalej 

nebývalo vysoká, a je presvedčený, že aby 

sa neohrozila budúcnosť celej generácie 

mladých Európanov, musia sa prijať 

dodatočné akcie; preto sa rozhodol 

posilniť iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí (YEI) nad 

úroveň, ktorú navrhla Komisia na rok 

2018; zdôrazňuje, že takéto posilnenie by 

sa malo považovať za doplnkové k 

celkovej výške finančných prostriedkov 

pridelených na YEI na základe 

politického rozhodnutia v rámci revízie 

VFR v polovici trvania, a nie len za 

prednostné čerpanie prostriedkov v rámci 

rozpočtu na rok 2018; 

6. je znepokojený tým, že miera 

nezamestnanosti mladých ľudí je naďalej 

nebývalo vysoká; zdôrazňuje, že iniciatíve 

na podporu zamestnanosti mladých ľudí 

(YEI) sa nepodarilo túto núdzovú situáciu 

vyriešiť; je presvedčený, že s iniciatívami 

v oblasti politiky zamestnanosti a sociálnej 

politiky by mali v prvom rade prichádzať 

členské štáty a že riešenie problémov 

občanov nemožno dosiahnuť tak, že sa 

zavedú ďalšie obmedzenia EÚ, pretože 

členské štáty samotné majú najlepšie 

predpoklady splniť očakávania svojich 

občanov vrátane ich sociálnych a 

ekonomických očakávaní; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Pozmeňujúci návrh  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. domnieva sa, že hoci už 

v súčasnosti migračná a utečenecká kríza 

nedosahuje vrchol, Únia musí byť 

pripravená reagovať na budúce 

nepredvídané udalosti v tejto oblasti a 

presadzovať aktívnejší prístup v oblasti 

migrácie; preto naliehavo žiada Komisiu, 

aby neustále monitorovala primeranosť 

rozpočtových prostriedkov v okruhu 3 a v 

plnej miere využívala všetky dostupné 

nástroje ako súčasť VRF s cieľom včas 

reagovať na neočakávané udalosti, ktoré 

si môžu vyžadovať dodatočné finančné 

prostriedky; pripomína, že hoci sa Únii 

podarilo zaviesť niektoré mechanizmy 

na pomoc pri riešení tejto situácie, podľa 

UNHCR doteraz v roku 2017 do Európy 

po mori ešte stále dorazilo viac ako sto 

tisíc utečencov a migrantov; preto sa 

rozhodol v obmedzenej miere posilniť 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu a 

Fond pre vnútornú bezpečnosť, ako aj 

agentúry s úlohami v oblasti azylu, ako 

napríklad Európsky podporný úrad pre 

azyl (EASO), ktorým treba poskytnúť 

primerané finančné a ľudské zdroje; opäť 

pripomína, že strop okruhu 3 vo veľkej 

miere nepostačuje na zabezpečenie 

primeraného financovania vnútorného 

rozmeru migračnej a utečeneckej krízy, 

ani ďalších prioritných programov, ako 

8. uznáva, že napriek mobilizácii 

značného objemu rozpočtových 

prostriedkov počas rokov 2015, 2016 

a 2017 na riešenie migračnej 

a utečeneckej krízy sa ešte stále nenašlo 

riešenie; zdôrazňuje, že politikám Únie sa 

nepodarilo zabrániť migračným tokom a 

obchodovaniu s ľuďmi; 
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sú napríklad programy v oblasti kultúry 

a občianstva; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Pozmeňujúci návrh  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. zdôrazňuje, že okruh 3 sa vo 

veľkej miere mobilizoval v posledných 

rokoch na riešenie migračnej a 

utečeneckej krízy, a že takéto akcie by 

mali pokračovať tak dlho, ako to bude 

potrebné; trvá však na tom, že vzhľadom 

na súčasné obavy o bezpečnosť v celej 

Únii by sa financovanie v rámci tohto 

okruhu malo osobitne zamerať na 

opatrenia, ktoré budú viesť k zvýšeniu 

bezpečnosti občanov Únie; rozhodol sa 

preto zvýšiť prostriedky pre agentúry v 

oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí, 

ktoré v posledných rokoch vzhľadom na 

zvýšené pracovné zaťaženie a dodatočné 

úlohy čelia nedostatku personálu a 

finančných prostriedkov; 

9. opätovne vyjadruje znepokojenie 

nad úlohou, ktorú hrajú nástroje, ako je 

Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) a 

Fond pre azyl, migráciu a integráciu 

(AMIF), pri riadení dôsledkov migračnej 

a utečeneckej krízy; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Pozmeňujúci návrh  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene Skupiny ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 50a. zdôrazňuje, že akékoľvek 

poskytovanie finančných prostriedkov 

Turecku – krajine, ktorá nerešpektuje 

viaceré základné zásady slobody a 

demokracie – sa musí okamžite zastaviť; 

Or. en 

 

 


