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7.3.2018 A8-0048/144 

Pozmeňujúci návrh  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zároveň prijíma osobitné uznesenie 

na vyjadrenie svojej pozície k reforme 

systému vlastných zdrojov EÚ v súlade s 

odporúčaniami skupiny na vysokej úrovni 

pre vlastné zdroje; vyzýva Komisiu, aby 

náležite zohľadnila pozíciu Parlamentu 

pri vypracúvaní legislatívnych návrhov o 

vlastných zdrojoch EÚ, ktoré by mali byť 

ambiciózne, pokiaľ ide o rozsah, a 

predložené spolu s návrhmi VFR; 

zdôrazňuje, že počas nadchádzajúcich 

rokovaní sa strana výdavkov a strana 

príjmov v budúcom VFR budú považovať 

za jeden celok a že bez zodpovedajúceho 

pokroku v oblasti vlastných zdrojov sa 

nedosiahne žiadna dohoda o VFR; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Pozmeňujúci návrh  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. je presvedčený, že budúci VFR by 

mal byť založený na zavedených politikách 

a prioritách Únie, ktoré sú zamerané na 

podporu mieru, demokracie, právneho 

štátu, ľudských práv a rodovej rovnosti, 

zvýšenie blahobytu, dlhodobého a 

udržateľného hospodárskeho rastu a 

výskumu a inovácie, zabezpečenie 

kvalitného zamestnávania vedúceho k 

dôstojným pracovným miestam, boj proti 

zmene klímy a na podporu hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 

solidarity medzi členskými štátmi a 

občanmi; domnieva sa, že tieto piliere sú 

hlavnými predpokladmi riadne 

fungujúceho jednotného trhu a 

hospodárskej a menovej únie, ako aj 

nového posilnenia postavenia Európy vo 

svete; verí v to, že dnes sú z hľadiska 

budúcnosti Európy omnoho dôležitejšie 

ako v minulosti; 

4. je presvedčený, že budúci VFR by 

mal byť založený na zavedených politikách 

a prioritách Únie, ktoré sú zamerané na 

podporu mieru, demokracie, právneho 

štátu, ľudských práv a rodovej rovnosti, 

zvýšenie blahobytu, dlhodobého a 

udržateľného hospodárskeho rastu a 

výskumu a inovácie, zabezpečenie 

kvalitného zamestnávania vedúceho k 

dôstojným pracovným miestam, boj proti 

zmene klímy a na podporu hospodárskej, 

sociálnej a územnej súdržnosti, ako aj 

solidarity medzi členskými štátmi a 

občanmi; domnieva sa, že úsilie, ktoré sa 

doposiaľ vynaložilo na budovanie 
jednotného trhu a hospodárskej a menovej 

únie, sa ukázalo byť v rozpore s týmito 

piliermi, čo viedlo k zhoršeniu postavenia 

Európy a členských štátov EÚ vo svete; 

verí, že tieto piliere sú kľúčovými 

ukazovateľmi rozdielov v rámci Únie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Pozmeňujúci návrh  146 

 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. domnieva sa, že budúci VFR by 

mal Únii umožniť prinášať riešenia a že 

Únia by vďaka nemu mala z kríz tohto 

desaťročia vyjsť silnejšia: okrem iných 

hospodárskeho a finančného poklesu, 

nezamestnanosti mladých ľudí, 

pretrvávajúcej chudoby a sociálneho 

vylúčenia, migrácie a utečencov, zmeny 

klímy a prírodných katastrof, zhoršovania 

stavu životného prostredia a straty 

biodiverzity, terorizmu a nestability; 

zdôrazňuje, že tieto globálne, cezhraničné 

výzvy s tuzemským dosahom odhalili 

vzájomnú závislosť našich ekonomík a 

spoločností a poukázali na potrebu 

spoločného konania; 

5. domnieva sa, že budúci VFR by 

mal Únii umožniť prinášať riešenia a že 

Únia by vďaka nemu mala z kríz tohto 

desaťročia vyjsť silnejšia: okrem iných 

hospodárskeho a finančného poklesu, 

nezamestnanosti mladých ľudí, 

pretrvávajúcej chudoby a sociálneho 

vylúčenia, migrácie a utečencov, zmeny 

klímy a prírodných katastrof, zhoršovania 

stavu životného prostredia a straty 

biodiverzity, terorizmu a nestability; 

zdôrazňuje, že Únia na tieto výzvy do 

značnej miery neodpovedala, čo ukazuje, 

že národný štát zostáva prirodzeným 

nástrojom na riešenie akýchkoľvek výziev 

uvedených vyššie; 

Or. en 



 

AM\1148259SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0048/147 

Pozmeňujúci návrh  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. zdôrazňuje, že budúci VFR 

predstavuje pre Úniu príležitosť 

preukázať, že je jednotná a schopná 

riešiť politické udalosti, ako je brexit, 

nástup populistických a nacionalistických 

hnutí a zmeny na vedúcich miestach v 

celosvetovom meradle; zdôrazňuje, že 

rozdeľovanie a egocentrizmus nie sú 

odpoveďou na globálne problémy a obavy 

občanov; domnieva sa, že rokovania o 

brexite ukazujú najmä, že výhody plynúce 

z členstva Únie výrazne prevažujú nad 

nákladmi na prispievanie do rozpočtu; v 

tejto súvislosti žiada úplné dodržiavanie 

rámca už uzavretých záväzkov, ako v 

prípade Veľkopiatkovej dohody, pokiaľ 

ide o dodržiavanie zásad právneho štátu a 

demokracie; 

7. zdôrazňuje, že v budúcom VFR sa 

musí zohľadniť skutočnosť, že občania 

členských štátov si vo všeobecnosti želajú 

menej EÚ: brexit a referendum v 

Holandsku v roku 2016 sú príkladmi 

hlbokej nedôvery voči EÚ; 

Or. en 



 

AM\1148259SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0048/148 

Pozmeňujúci návrh  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. vyzýva preto na nepretržitú 

podporu existujúcich politík, najmä 

dlhoročných politík EÚ, ktoré sú 

zakotvené v zmluvách, konkrétne 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a 

rybárskej politiky a politiky súdržnosti, 

pretože prinášajú hmatateľné výhody 

európskeho projektu pre občanov EÚ; 

odmieta akékoľvek snahy vrátiť tieto 

politiky na vnútroštátnu úroveň, pretože 

by sa tým ani neznížilo finančné 

zaťaženie daňovníkov a spotrebiteľov, ani 

by sa nedosahovali lepšie výsledky, ale 

naopak, brzdilo by to rast, solidaritu a 

fungovanie jednotného trhu a zároveň by 

to ešte viac prehĺbilo nerovnosti a rozdiely 

medzi územiami a hospodárskymi 

odvetviami; má v úmysle zabezpečiť pre 

EÚ-27 v budúcom programovom období 

tú istú úroveň financovania týchto politík 

a ďalej zlepšovať ich účinnosť a 

zjednodušovať s nimi spojené postupy; 

8. vyzýva preto na dôkladné 

prehodnotenie politík EÚ: hlavným 

cieľom tohto VFR by malo byť 

poskytnutie rámca na obmedzenie 

rozsahu pôsobnosti a zníženie objemu 

rozpočtu EÚ; zdôrazňuje, že jednou z 

možností na dosiahnutie uvedeného cieľa 

by bolo začať s opätovným znárodnením 

niektorých politík; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Pozmeňujúci návrh  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

o budúcom VFR: príprava pozície Parlamentu k VFR na obdobie po roku 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. potvrdzuje zásadu, že na ďalšie 

politické priority by sa mali vyčleniť 

ďalšie finančné prostriedky bez ohľadu 

na to, či sa objavia v čase prijímania 

nového VFR alebo jeho vykonávania, a 

zdôrazňuje, že financovanie nových 

potrieb by nemalo oslabovať existujúce 

politiky a programy; očakáva navyše, že 

budú zavedené ustanovenia o dostatočnej 

flexibilite, aby sa reagovalo na 

nepredvídané okolnosti, ktoré by mohli 

vzniknúť v priebehu VFR; 

13. potvrdzuje zásadu, že ďalšie 

politické priority, ktoré sa môžu objaviť v 

čase prijímania nového VFR alebo počas 

jeho vykonávania, by sa mali financovať 

prostredníctvom škrtov v iných 

programoch; 

Or. en 

 

 


