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12.3.2018 A8-0062/38 

Pozmeňujúci návrh  38 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 14 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  14a. zdôrazňuje, že sa ukázalo, že 

Európsky fond pre strategické investície 

(EFSI) je neúčinný pri znižovaní 

nedostatku investícií v Únii a že výsledky, 

ktoré sa doteraz dosiahli, nie sú 

dostatočné a v mnohých prípadoch 

neprinášajú žiadnu doplnkovosť ani 

pridanú hodnotu v porovnaní s 

existujúcimi programami EIB; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že 

zoznam projektov vybraných na 

financovanie v rámci EFSI obsahuje 

zariadenia infraštruktúry so značným 

vplyvom na životné prostredie, ako sú 

biorafinérie, oceliarne, zariadenia 

na spätné splyňovanie a uskladnenie 

plynu a diaľnice; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Pozmeňujúci návrh  39 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. pripomína závery Rady o 

rozpočtových usmerneniach na rok 2019, 

ktoré zdôrazňujú potrebu ďalšej 

racionalizácie administratívnych 

výdavkov EÚ; naliehavo vyzýva všetky 

inštitúcie, aby čo najviac znížili alebo 

aspoň zmrazili svoje administratívne 

výdavky a aby požadovali finančné 

prostriedky výlučne na odôvodnené 

potreby; pripomína, že na dosiahnutie 

úspor a lepšie využitie rozpočtu EÚ je 

nevyhnutná užšia spolupráca medzi 

všetkými inštitúciami a orgánmi EÚ 

vrátane spoločného využívania služieb; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Pozmeňujúci návrh  40 

Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Usmernenia pre rozpočet na rok 2019 – Oddiel III 

2017/2286(BUD) 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  26a. zdôrazňuje, že rozpočtové 

prostriedky Únie by sa nemali používať 

na financovanie kontroverzných projektov 

bez skutočnej hospodárskej, 

environmentálnej a sociálnej pridanej 

hodnoty, ako je realizácia nového 

železničného spojenia Lyon – Turín; 

Or. en 

 

 


