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8.3.2018 A8-0048/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

49. v tejto súvislosti vyzýva na 

vytvorenie osobitnej rezervy na strane 

príjmov rozpočtu EÚ, ktorá sa postupne 

naplní prostredníctvom všetkých druhov 

nepredvídaných iných príjmov; zastáva 

názor, že táto rezerva by sa mala využívať 

na pokrytie dodatočných platobných 

potrieb, najmä tých, ktoré sú spojené s 

mobilizáciou celkovej rezervy na záväzky 

alebo s osobitnými nástrojmi VFR; 

49. v tejto súvislosti vyzýva na 

vytvorenie osobitnej rezervy v rozpočte 

EÚ, ktorá sa postupne naplní 

prostredníctvom všetkých druhov 

nepredvídaných iných príjmov a bude 

náležite prenesená, aby v prípade potreby 

umožnila dodatočné výdavky; zastáva 

názor, že táto rezerva by sa mala vyčleniť 

na osobitné nástroje VFR a na základe 

rozhodnutia rozpočtového orgánu by mala 

poskytovať možnosť ďalšieho navýšenia 

prostriedkov, a to viazaných, ako aj 

platobných rozpočtových prostriedkov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 69 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

69. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

dosiahnuť ich čo najúčinnejšie používanie; 

berie na vedomie možný návrh, ktorý si 

vyžaduje dôkladnú diskusiu, na jediný 

fond, ktorý zlúči finančné nástroje na 

úrovni EÚ, ktoré sú spravované centrálne; 

zastáva názor, že je potrebné poskytnúť 

jasnú štruktúru na výber z rôznych druhov 

finančných nástrojov v rôznych oblastiach 

politiky a na rôzne druhy opatrení a že na 

príslušné finančné nástroje by sa mali aj 

naďalej poskytovať finančné prostriedky v 

rámci samostatných rozpočtových riadkov 

s cieľom zabezpečiť prehľadnosť 

investícií; zdôrazňuje však, že žiadna 

takáto harmonizácia pravidiel nemôže mať 

vplyv na finančné nástroje, ktoré spravujú 

členské štáty v rámci politiky súdržnosti 

alebo v oblasti vonkajších vzťahov; 

69. vyzýva Komisiu, aby v rámci 

budúceho VFR zjednodušila a 

harmonizovala pravidlá, ktorými sa riadi 

používanie finančných nástrojov, s cieľom 

vytvoriť synergie medzi jednotlivými 

nástrojmi a dosiahnuť ich čo najúčinnejšie 

používanie; berie na vedomie možný 

návrh, ktorý si vyžaduje dôkladnú diskusiu, 

na jediný fond, ktorý zlúči finančné 

nástroje na úrovni EÚ, ktoré sú spravované 

centrálne; zastáva názor, že je potrebné 

poskytnúť jasnú štruktúru na výber z 

rôznych druhov finančných nástrojov v 

rôznych oblastiach politiky a na rôzne 

druhy opatrení a že na príslušné finančné 

nástroje by sa mali aj naďalej poskytovať 

finančné prostriedky v rámci samostatných 

rozpočtových riadkov s cieľom zabezpečiť 

prehľadnosť investícií; zdôrazňuje však, že 

žiadna takáto harmonizácia pravidiel 

nemôže mať vplyv na finančné nástroje, 

ktoré spravujú členské štáty v rámci 

politiky súdržnosti alebo v oblasti 

vonkajších vzťahov; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Budúci VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 105 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

105. zdôrazňuje, že rozpočtové 

prostriedky na vonkajšiu činnosť by sa 

mali výrazne zvýšiť, ak má Únia plniť 

svoju úlohu v rámci svojej globálnej 

stratégie a vo svojich politikách 

rozširovania, susedstva a rozvoja, ako aj v 

riešení núdzových situácií; očakáva, že v 

budúcom VFR sa odzrkadlia 

bezprecedentné potreby krajín južného a 

východného susedstva, ktoré zápasia s 

konfliktmi a dôsledkami výziev, ktoré 

predstavuje migrácia a utečenci; požaduje 

pridelenie vyšších rozpočtových 

prostriedkov na riešenie rastúcej potreby 

humanitárnej pomoci vyplývajúcej z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof, pričom treba predísť 

akémukoľvek rozdielu medzi záväzkami a 

platbami; domnieva sa, že je potrebné, aby 

Únia zvýšila financovanie    

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov na 

Blízkom východe (UNRWA); 

105. zdôrazňuje, že rozpočtové 

prostriedky na vonkajšiu činnosť by sa 

mali výrazne zvýšiť, ak má Únia plniť 

svoju úlohu v rámci svojej globálnej 

stratégie a vo svojich politikách 

rozširovania, susedstva a rozvoja, ako aj v 

riešení núdzových situácií; očakáva, že v 

budúcom VFR sa odzrkadlia 

bezprecedentné potreby krajín južného a 

východného susedstva, ktoré zápasia s 

konfliktmi a dôsledkami výziev, ktoré 

predstavuje migrácia a utečenci; požaduje 

pridelenie vyšších rozpočtových 

prostriedkov na riešenie rastúcej potreby 

humanitárnej pomoci vyplývajúcej z 

prírodných a človekom spôsobených 

katastrof, pričom treba predísť 

akémukoľvek rozdielu medzi záväzkami a 

platbami; domnieva sa, že je potrebné, aby 

Únia zvýšila financovanie Agentúry OSN 

pre pomoc a prácu v prospech 

palestínskych utečencov na Blízkom 

východe (UNRWA); okrem toho 

zdôrazňuje potrebu dodatočných zdrojov 

na financovanie investičného plánu pre 

Afriku s cieľom podporiť inkluzívny rast 

a trvalo udržateľný rozvoj, a riešiť tak 

niektoré zo základných príčin 

neregulárnej migrácie; 

Or. en 
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