
 

AM\1148269SK.docx  PE616.088v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

12.3.2018 A8-0062/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odôvodnenie D 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

D. keďže rastúce populistické a 

extrémistické hnutia vo všetkých 

členských štátoch šíria a podporujú 

zavádzajúce informácie o EÚ a jej 

rozpočte, čo zdôrazňuje potrebu lepších 

a transparentnejších informácií;  

vypúšťa sa 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že podľa údajov 

Eurostatu a navzdory populistickej 

rétorike sú občania EÚ optimistickí, 

pokiaľ ide o budúcnosť EÚ; zdôrazňuje, že 

Únia by mala plniť svoje úlohy a záväzky 

a robiť viac pre zlepšenie života svojich 

občanov teraz i v budúcnosti, ale aj pre 

ich ochranu pred nekalými obchodnými a 

hospodárskymi postupmi na globálnom 

trhu a zároveň im pomáhať využívať jeho 

výhody; zdôrazňuje, že výzvy súvisiace so 

zmenou klímy a medzinárodnými 

bezpečnostnými hrozbami sa musia riešiť; 

domnieva sa, že na to, aby EÚ splnila tieto 

očakávania a záväzky, musí v rámci 

svojich právomocí dosahovať lepšie 

výsledky, aby podporila vytváranie 

udržateľného rastu a pracovných miest a 

znížila rozdiely v životnej úrovni medzi 

občanmi EÚ vo všetkých jej regiónoch, 

pričom by mala v plnej miere dodržiavať 

stratégiu EÚ 2020, ciele OSN v oblasti 

trvalo udržateľného rozvoja a Parížsku 

dohodu; zdôrazňuje, že je potrebné 

pripraviť európske hospodárstvo a 

občanov EÚ na príležitosti, ktoré ponúka 

digitalizácia; domnieva sa, že riešenie 

základných príčin migrácie a skoncovanie 

s rôznymi formami diskriminácie, 

napríklad diskriminácie žien a LGBTI 

osôb, tiež predstavujú dôležité výzvy na 

2. zdôrazňuje, že navzdory rétorike 

EÚ nie sú európski občania optimistickí, 

pokiaľ ide o budúcnosť EÚ, ako to jasne 

dokazujú  výsledky viacerých volieb v 

rôznych európskych krajinách;  
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rok 2019;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. domnieva sa, že rozpočet EÚ na rok 

2019 by mal posilniť všetky príslušné 

nástroje na riešenie nezamestnanosti 

mladých ľudí, najmä v hospodársky 

zaostávajúcich regiónoch EÚ, pričom by 

sa mala venovať osobitná pozornosť 

zlepšeniu podnikateľských a odborných 

zručností a mobility, uznávaniu 

kvalifikácií na všetkých úrovniach 

vzdelávania a odbornej prípravy a podpore 

rastu, konkurencieschopnosti, vytvárania 

pracovných miest, investícií do 

infraštruktúry, inovácií, výskumu a MSP; 

zdôrazňuje, že nezamestnanosť mladých 

ľudí, ktorá má veľký sociálny dosah, je 

jednou z najväčších výziev na európskej 

úrovni; 

3. domnieva sa, že rozpočet EÚ na rok 

2019 by mal byť efektívnejší, 

transparentnejší a založený na výkonnosti 

a mal by znížiť administratívne výdavky a 

obmedziť plytvanie s peniazmi a zároveň 

by mal zohľadniť hospodárske 

obmedzenia, ktorým sú vystavené viaceré 

členské štáty; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. víta predĺženie a posilnenie 

Európskeho fondu pre strategické 

investície (EFSI), ktorého navýšený 

záručný fond zohráva kľúčovú úlohu v 

znižovaní nedostatku investícií v EÚ; 

pripomína, že záručný fond EFSI je 

financovaný čiastočne na úkor programu 

Horizont 2020 a Nástroja na prepájanie 

Európy (NPE) napriek tomu, že oba sú 

dlhodobé programy zamerané na 

budúcnosť; zdôrazňuje dlhodobú pozíciu 

Parlamentu, že akékoľvek nové iniciatívy 

musia byť financované z nových 

rozpočtových prostriedkov, a nie 

prostredníctvom prerozdelenia 

prostriedkov, a že škoda spôsobená 

existujúcim programom sa musí napraviť 

prostredníctvom ročného rozpočtového 

postupu; opakuje, že škrty v týchto 

programoch by sa mali v čo najväčšej 

miere zrušiť;  

13. vyjadruje poľutovanie nad 

predĺžením a posilnením Európskeho 

fondu pre strategické investície (EFSI), 

ktorému sa nepodarilo splniť sľub, že 

zaručí rast a bude riešiť nezamestnanosť, 

čo vedie k absolútnemu plytvaniu 

peniazmi daňovníkov;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 15 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

15. víta nedávny záväzok členských 

štátov vykonávať obnovený program EÚ v 

oblasti obrany, ktorého cieľom je posilniť 

tzv. tvrdú aj mäkkú silu, a domnieva sa, že 

je v súlade s bezpečnostnými obavami 

občanov vzhľadom na rastúcu 

celosvetovú nestabilitu, ktorú ešte 

prehlbujú nové typy hrozieb; podporuje 

nedávnu iniciatívu Komisie na začatie 

Programu rozvoja európskeho obranného 

priemyslu (EDIDP) ako prvej etapy 

Európskeho obranného fondu; požaduje, 

aby sa EDIDP financoval výlučne z 

nepridelených rezerv a/alebo osobitných 

nástrojov, a teda nie prerozdelením 

prostriedkov z existujúcich programov; 

15. odmieta akýkoľvek pokus 

o využívanie rozpočtu EÚ na vojenské 

výdavky alebo výdavky súvisiace 

s obranou; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. žiada, aby sa zvýšilo financovanie 

boja proti javu radikalizácie, ktorá vedie k 

násilnému extrémizmu v Únii; nazdáva sa, 

že tento cieľ možno dosiahnuť podporou 

integrácie a bojom proti diskriminácii, 

rasizmu, xenofóbii, fundamentalizmu a 

nenávistným prejavom; 

17. podporuje úsilie členských štátov v 

boji proti javu islamskej radikalizácie, 

ktorá vedie k násilnému extrémizmu v 

Únii; nazdáva sa, že členské štáty môžu 

dosiahnuť tento cieľ prostredníctvom 

striktnejšej kontroly hraníc, podporou 

asimilácie a bojom proti islamskému 

fundamentalizmu a nenávistným prejavom; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 33 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

33. domnieva sa, že agentúram, 

programom a politikám EÚ, ktoré sa 

podieľajú na riadení migračných tokov a 

tokov utečencov a kontrole hraníc alebo s 

nimi súvisia, by sa mali poskytnúť 

primerané finančné prostriedky a ľudské 

zdroje na zvládnutie súčasnej utečeneckej 

krízy, za ktorú by mali prevziať 

zodpovednosť aj členské štáty v súlade so 

zásadou rozdelenia zaťaženia a 

Ženevskými dohovormi; je presvedčený, že 

EÚ by v záujme nájdenia dlhodobého 

riešenia mala preukázať aj svoju 

vonkajšiu solidaritu, a to podporovaním 

podmienok pre mier a prosperitu v 

krajinách pôvodu a kladením väčšieho 

dôrazu na investície a rozvojové politiky, 

najmä prostredníctvom vykonávania 

Európskeho fondu pre trvalo udržateľný 

rozvoj (EFSD), nástroja rozvojovej 

spolupráce (DCI) a nástroja 

humanitárnej pomoci; uznáva dôležitosť 

a nespornú hodnotu rozvojovej politiky, 

ktorej prioritami sú napríklad odstránenie 

chudoby, vzdelávanie, zdravotníctvo a 

hospodársky rozvoj; zdôrazňuje, že je 

potrebné podporiť činnosti a programy 

Agentúry OSN pre pomoc a prácu v 

prospech palestínskych utečencov; 

zdôrazňuje, že jednou z podmienok 

zachovania stability a prosperity v EÚ je 

33. zdôrazňuje, že európskym 

politikám sa nepodarilo zabrániť 

migračným tokom a obchodovaniu 

s ľuďmi; konštatuje, že napriek 

mobilizácii značného objemu 

rozpočtových prostriedkov v niekoľkých 

uplynulých rozpočtových rokoch na 

riešenie migračnej a utečeneckej krízy sa 

ešte stále nenašlo riešenie; opäť vyjadruje 

znepokojenie v súvislosti s úlohou, ktorú 

majú nástroje, ako je Fond pre vnútornú 

bezpečnosť (ISF) a Fond pre azyl, 

migráciu a integráciu (AMIF), pri riadení 

dôsledkov migračnej a utečeneckej krízy; 
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stabilné susedstvo EÚ; vyzýva preto 

Komisiu, aby zabezpečila, že sa 

uprednostnia investície v susedstve EÚ s 

cieľom podporiť úsilie zamerané na 

riešenie hlavných problémov, ktorým táto 

oblasť čelí – výziev spojených s 

migráciou, utečencami a rozvojom v 

krajinách južného susedstva a nestability 

v krajinách východného susedstva, ktorá 

je čiastočne dôsledkom ruskej zahraničnej 

politiky, ktorá nie je v súlade s 

medzinárodným právom a normami 

demokracie a ľudských práv; zdôrazňuje, 

že nové politické priority a budúce výzvy 

pre EÚ, napríklad v oblasti bezpečnosti a 

obrany, by sa mali financovať z nových 

rozpočtových prostriedkov, a nie znížením 

existujúcich úspešných a dôležitých 

politík a programov, napríklad v oblasti 

rozvojovej a humanitárnej pomoci alebo 

susedskej politiky; okrem toho zdôrazňuje, 

že bezpečnostná a rozvojová politika sa 

vzájomne ovplyvňujú a že bezpečnosť je 

dôležitou podmienkou vybudovania 

fungujúceho štátu; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. zdôrazňuje, že nástroj 

predvstupovej pomoci (IPA) by mal, 

okrem iných cieľov, v prvom rade 

uľahčovať politické a hospodárske 

reformy v krajinách zahrnutých do 

procesu rozširovania; v tejto súvislosti 

vyzýva Komisiu, aby vo svojom návrhu 

rozpočtu na rok 2019 podrobnejšie 

posúdila finančné prostriedky IPA s 

ohľadom na zhoršujúcu sa politickú 

situáciu v Turecku, ako aj naliehavú 

potrebu riešiť problém rastúcej 

radikalizácie v balkánskych štátoch; 

35. zdôrazňuje, že nástroj 

predvstupovej pomoci (IPA) by sa nemal 

používať na podporu Turecka, krajiny, 

ktorá nedodržiava viacero základných 

zásad slobody a demokracie;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 39 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  39a.  žiada, aby sa viazané rozpočtové 

prostriedky v rozpočte EÚ nenavýšili, až 

kým sa nenájde konečné riešenie 

stabilizácie počtu neuhradených žiadostí o 

platbu; 

Or. en 

 

 


