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19.10.2017 A8-0299/65 

Pozmeňujúci návrh  65 

Marco Zanni, André Elissen 

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 59 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

59. domnieva sa, že škrty Rady 

nezodpovedajú skutočným potrebám, a 

preto obnovuje všetky administratívne 

výdavky Komisie, a to aj výdavky na 

administratívnu podporu a podporu 

výskumu v okruhoch 1 až 4 podľa NR; 

59. vyjadruje poľutovanie nad 

navrhovaným zvýšením okruhu 5 na 

administratívne výdavky; zdôrazňuje, že 

výrazná časť zvýšenia vznikla kvôli 

dodatočným rozpočtovým prostriedkom na 

dôchodky úradníkov EÚ; konštatuje, že 

počet dôchodcov zrejme v nasledujúcich 

rokoch porastie a požaduje preto revíziu 

výsad a výhod spojených s dôchodkami 

EÚ a systému príspevkov; požaduje nový a 

spravodlivejší prístup k administratívnym 

výdavkom a začať by sa malo škrtmi v 

najvyšších mzdách a dôchodkoch 

zamestnancov EÚ; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Pozmeňujúci návrh  66 

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 62 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

62. vo všeobecnosti schvaľuje odhady 

Komisie, pokiaľ ide o rozpočtové potreby 

agentúr; domnieva sa preto, že akékoľvek 

ďalšie škrty navrhované Radou by 

ohrozili riadne fungovanie agentúr a 

neumožnili by im plniť úlohy, ktorými 

boli poverené; domnieva sa, že nové 

pracovné miesta prijaté v jeho pozícii sú 

potrebné na plnenie dodatočných úloh 

vzhľadom na posledný politický vývoj a 

nové právne predpisy; opätovne 

zdôrazňuje svoje odhodlanie chrániť 

prostriedky a v prípade potreby poskytnúť 

dodatočné prostriedky, aby sa zabezpečilo 

riadne fungovanie agentúr; 

62. požaduje úplnú revíziu úloh 

európskych agentúr a kladie si otázku, či 

ich úlohy a ciele nemožno vykonávať a 

dosahovať lepšie prostredníctvom 

existujúceho generálneho riaditeľstva 

Komisie alebo členských štátov s cieľom 

zabrániť zdvojeniu úloh a nákladov a tiež 

zlepšiť transparentnosť; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Pozmeňujúci návrh  67 

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 75 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

75.  trvá na potrebe obnoviť NR v 

platbách vo všetkých riadkoch, v ktorých 

Rada vykonala škrty, a cielene posilňuje 

platobné rozpočtové prostriedky najmä v 

riadkoch, v ktorých boli pozmenené 

viazané rozpočtové prostriedky; 

75. žiada, aby sa viazané rozpočtové 

prostriedky Európskej únie nezvyšovali, 

kým nedôjde k úplnej stabilizácii situácie, 

pokiaľ ide o nahromadený objem 

neuhradených žiadostí o platbu; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Pozmeňujúci návrh  68 

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 82 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

82. víta výmenu názorov o politike 

Parlamentu v oblasti nehnuteľností, ktoré 

sa konalo 11. júla 2017 medzi Výborom 

pre rozpočet, generálnym tajomníkom a 

podpredsedami zodpovednými za politiku 

Parlamentu v oblasti nehnuteľností; 

domnieva sa, že tento dialóg by mal byť 

kontinuálnym procesom, najmä 

vzhľadom na nadchádzajúce rokovania 

Predsedníctva o renovácii budovy Paul-

Henri Spaak; 

82. odsudzuje nedostatočnú 

transparentnosť a efektívnosť politiky EÚ 

v oblasti nehnuteľností; odmieta 

akékoľvek ďalšie plytvanie verejnými 

prostriedkami a vyzýva na úplnú 

transparentnosť pre občanov EÚ, pokiaľ 

ide o výdavky EÚ; 

Or. en 



 

AM\1137659SK.docx  PE611.503v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

19.10.2017 A8-0299/69 

Pozmeňujúci návrh  69 

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 95 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

95. obnovuje prostriedky vo všetkých 

riadkoch, v ktorých Rada vykonala škrty; 

95. zdôrazňuje, že ESVČ sa ukázala 

ako zbytočná a drahá; je presvedčený, že 

zahraničná politika by mala ostať 

výlučnou právomocou členských štátov a 

požaduje preto úplné odstránenie všetkých 

rozpočtových riadkov týkajúcich sa tejto 

služby; 

Or. en 

 

 


