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19.10.2017 A8-0299/70 

Pozmeňujúci návrh  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje politickú podporu 

vytvoreniu európskeho zboru solidarity 

(ESC) a víta legislatívny návrh, ktorý 

v tejto súvislosti predložila Komisia; 

domnieva sa však, že kým nebude prijaté 

rozhodnutie o financovaní ESC a 

príslušné nariadenie v rámci riadneho 

legislatívneho postupu, rozpočet na rok 

2018 by nemal obsahovať žiadne finančné 

prostriedky na tento účel; rozhodol sa 

preto, že príslušné rozpočtové prostriedky 

a prerozdelenie rozpočtových prostriedkov, 

ktoré Komisia stanovila v návrhu rozpočtu 

na rok 2018 (NR), by sa mali v tejto chvíli 

zrušiť, keďže rozhodnutie o rozpočte na 

rok 2018 by nijako nemalo predbiehať 

výsledok legislatívnych rokovaní; je 

naďalej plne odhodlaný začleniť 

rozhodnutie o financovaní ESC do 

rozpočtu na budúci rok prostredníctvom 

opravného rozpočtu ihneď v prípade, že 

sa rokovania o príslušnom nariadení 

neuzavrú pred koncom rozpočtového 

postupu na rok 2018;  

5. vyjadruje nesúhlas s vytvorením 

európskeho zboru solidarity (ESC) a 

odmieta legislatívny návrh, ktorý v tejto 

súvislosti predložila Komisia; domnieva sa, 

že rozpočet na rok 2018 by nemal 

obsahovať žiadne finančné prostriedky na 

tento účel; rozhodol sa preto, že príslušné 

rozpočtové prostriedky a prerozdelenie 

rozpočtových prostriedkov, ktoré Komisia 

stanovila v návrhu rozpočtu na rok 2018 

(NR), by sa mali s trvalou platnosťou 

zrušiť,  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Pozmeňujúci návrh  71 

Jonathan Arnott 

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 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; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Pozmeňujúci návrh  72 

Jonathan Arnott, 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 61 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 61a. žiada, aby sa vzhľadom 

na nedávne odhalenia týkajúce sa 

cestovných výdavkov členov Komisie 

zabezpečila vyššia miera zodpovednosti 

tým, že tieto informácie budú verejne 

dostupné; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Pozmeňujúci návrh  73 

Jonathan Arnott 

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 84 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 84a. je pevne presvedčený o tom, 

že vyňatie politických skupín 

z predchádzajúcich cieľov zníženia počtu 

zamestnancov bolo nesprávne, a nesúhlasí 

s rozhodnutím prideliť im ďalších 76 

pracovných miest, ktoré kompenzujú škrty 

v administratíve; žiada preto, aby sa počet 

pracovných miest pre politické skupiny 

znížil o 76 a aby sa naň následne 

uplatnilo zníženie o 5 %; 

Or. en 

 

 


