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7.3.2018 A8-0048/160 

Pozmeňujúci návrh  160 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 96 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

96. odporúča zriadiť interný Európsky 

fond pre demokraciu, ktorý bude 

spravovať Komisia, na posilnenie podpory 

občianskej spoločnosti a MVO, ktoré 

pôsobia v oblasti demokracie a ľudských 

práv; 

96. vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1148268SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0048/161 

Pozmeňujúci návrh  161 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 znížiť a že takto vzniknuté úspory by 

sa mali vrátiť členským štátom, keďže 

vonkajšie politiky sú oblasťou 

vyhradenou pre národné štáty; 

Or. en 



 

AM\1148268SK.docx  PE616.074v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0048/162 

Pozmeňujúci návrh  162 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 113 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

113. domnieva sa, že budúci VFR musí 

podporovať vytvorenie európskej obrannej 

únie; očakáva, že po oznámeniach 

Komisie v tejto oblasti budú predložené 

príslušné legislatívne návrhy vrátane 

návrhu týkajúceho sa osobitného 

programu EÚ pre výskum v oblasti 

obrany a programu rozvoja obranného 

priemyslu, ktorý doplnia investície 

členských štátov do vybavenia v rámci 

spolupráce; opäť v tejto súvislosti 

potvrdzuje svoje silné presvedčenie, že 

ďalšie politické priority by mali byť 

spojené s dodatočnými finančnými 

prostriedkami; pripomína, že zvýšená 

obranná spolupráca, spojenie výskumu a 

vybavenia a odstránenie duplicity posilnia 

strategickú autonómiu a 

konkurencieschopnosť európskeho 

obranného priemyslu a povedú k 

výraznému zvýšeniu účinnosti, ktorého 

hodnota sa často odhaduje na približne 26 

miliárd EUR ročne;  

113. domnieva sa, že budúci VFR 

nesmie podporovať vytvorenie európskej 

obrannej únie, keďže tento projekt občania 

opakovane zamietli; zdôrazňuje, že ak by 

takýto projekt Komisia aj napriek tomu 

presadila, potom by mal byť predmetom 

referenda v každej zúčastnenej krajine; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/163 

Pozmeňujúci návrh  163 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

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 114 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

114. v súvislosti so zvýšenou 

pozornosťou, ktorá sa venuje bezpečnosti a 

obrane v Únii, požaduje nové posúdenie 

všetkých výdavkov na vonkajšiu 

bezpečnosť; očakáva predovšetkým 

reformu mechanizmu Athena a mierového 

nástroja pre Afriku po začlenení ERF do 

rozpočtu; víta nedávne záväzky, ktoré 

prijali členské štáty v rámci stálej 

štruktúrovanej spolupráce, a žiada 

podpredsedníčku Komisiu / vysokú 

predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku (VP/HR) a Komisiu, 

aby poskytli jasné informácie o ich 

budúcom financovaní; požaduje 

následnícky program nástroja na podporu 

stability a mieru, ktorý bude klásť dôraz 

na reakciu na krízu a budovanie kapacít v 

záujme bezpečnosti a rozvoja, a zároveň 

poskytne právne podložené riešenie 

budovania vojenských kapacít; 

114. v súvislosti so zvýšenou 

pozornosťou, ktorá sa venuje bezpečnosti a 

obrane v Únii, požaduje nové posúdenie 

všetkých výdavkov na vonkajšiu 

bezpečnosť; očakáva predovšetkým 

reformu mechanizmu Athena a mierového 

nástroja pre Afriku po začlenení ERF do 

rozpočtu; víta nedávne záväzky, ktoré 

prijali členské štáty v rámci stálej 

štruktúrovanej spolupráce, a žiada 

podpredsedníčku Komisie/vysokú 

predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a 

bezpečnostnú politiku (PK/VP) a Komisiu, 

aby poskytli jasné informácie o ich 

budúcom financovaní; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/164 

Pozmeňujúci návrh  164 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

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 116 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

116. domnieva sa, že stabilná, účinná a 

vysokokvalitná verejná správa je 

nevyhnutná na vykonávanie politík Únie a 

obnovenie dôvery občanov a posilnenie 

dialógu s organizáciami občianskej 

spoločnosti a s občanmi na všetkých 

úrovniach; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

úlohu inštitúcií, ktoré sú zložené z 

demokraticky zvolených členov; 

pripomína, že podľa Dvora audítorov 

inštitúcie, orgány a agentúry EÚ znížili 

počet zamestnancov o 5 %, ako je 

stanovené v ich plánoch pracovných miest; 

zastáva názor, že by už nemali byť 

vystavené takémuto ďalšiemu 

horizontálnemu znižovaniu pracovných 

miest; vyjadruje svoju dôraznú opozíciu 

voči opakovaniu takzvaného fondu 

prerozdelenia zamestnancov pre agentúry; 

116. domnieva sa, že stabilná, účinná a 

vysokokvalitná verejná správa je 

nevyhnutná na vykonávanie politík Únie a 

obnovenie dôvery občanov a posilnenie 

dialógu s organizáciami občianskej 

spoločnosti a s občanmi na všetkých 

úrovniach; zdôrazňuje v tejto súvislosti 

úlohu inštitúcií, ktoré sú zložené z 

demokraticky zvolených členov; 

pripomína, že podľa Dvora audítorov 

inštitúcie, orgány a agentúry EÚ znížili 

počet zamestnancov o 5 %, ako je 

stanovené v ich plánoch pracovných miest; 

zastáva názor, že by už nemali byť 

vystavené takémuto ďalšiemu 

horizontálnemu znižovaniu pracovných 

miest;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/165 

Pozmeňujúci návrh  165 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 117 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  117a. zdôrazňuje, že je potrebné 

uskutočniť dôkladný audit všetkých 

agentúr s cieľom zhodnotiť ich náklady a 

užitočnosť; konštatuje napríklad, že 

náklady Agentúry Európskej únie pre 

základné práva v roku 2015 predstavovali 

21 229 000 EUR, pričom nebolo 

objasnené, na akú činnosť agentúry sa 

vyžadujú takéto sumy peňazí; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/166 

Pozmeňujúci návrh  166 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

v mene skupiny EFDD 

 

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 118 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

118. domnieva sa, že inštitúcie a orgány 

EÚ by mali rešpektovať geografickú aj 

rodovú rovnováhu; 

118. domnieva sa, že inštitúcie a orgány 

EÚ by mali rešpektovať geografickú aj 

rodovú rovnováhu, pokiaľ tento cieľ 

nezatláča do úzadia zásluhy a schopnosti; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/167 

Pozmeňujúci návrh  167 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 119 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

119. vyzýva Komisiu, aby navrhla 

mechanizmus, ktorý umožní, aby voči 

členským štátom, ktoré nerešpektujú 

hodnoty zakotvené v článku 2 Zmluvy o 

Európskej únii (ZEÚ), mohli byť 

vyvodené finančné dôsledky; upozorňuje 

však, že koneční príjemcovia prostriedkov 

z rozpočtu Únie nesmú byť v žiadnom 

prípade dotknutí porušovaním pravidiel, 

za ktoré nie sú zodpovední; je preto 

presvedčený, že rozpočet Únie nie je 

vhodným nástrojom na riešenie porušení 

článku 2 ZEÚ, a že akékoľvek prípadné 

finančné dôsledky, by mali hradiť členské 

štáty nezávisle od plnenia rozpočtu; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/168 

Pozmeňujúci návrh  168 

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

v mene skupiny EFDD 

 

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 130 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

130. domnieva sa, že požiadavka 

jednomyseľnosti pri prijímaní nariadenia 

o VFR predstavuje v tomto procese 

skutočnú prekážku; vyzýva v tomto zmysle 

Európsku radu, aby aktivovala 

premosťovaciu doložku uvedenú v článku 

312 ods. 2 ZFEÚ, aby sa tak umožnilo 

prijatie nariadenia o VFR kvalifikovanou 

väčšinou; okrem toho pripomína, že v 

článku 48 ods. 7 ZEÚ sa môže uviesť aj 

všeobecná premosťovacia doložka s 

cieľom uplatniť riadny legislatívny 

postup; zdôrazňuje, že prechod na 

hlasovanie kvalifikovanou väčšinou pri 

prijímaní nariadenia o VFR by bol v 

súlade s rozhodovacím postupom pri 

prijímaní takmer všetkých viacročných 

programov EÚ, ako aj ročného postupu 

prijímania rozpočtu EÚ; 

130. konštatuje, že každý členský štát by 

mal mať právo vyjadriť sa k prijímaniu 

nariadenia o VFR; konštatuje, že 

nariadenie o VFR zostáva v podstate 

jediným viacročným programom, ktorého 

prijatie je výsledkom postupu, v rámci 

ktorého zaváži každý hlas; v tejto 

súvislosti zdôrazňuje jedinečnosť 

nariadenia o VFR; pripomína, že táto 

jedinečnosť pramení z jeho 

bezpríkladného významu, dlhodobej 

perspektívy a zastrešujúceho charakteru; 

domnieva sa, že z tohto dôvodu je 

požiadavka jednomyseľnosti aj naďalej 

absolútne nevyhnutná; 

Or. en 

 

 


