
 

AM\1168508SK.docx  PE624.234v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

7.11.2018 A8-0358/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. zdôrazňuje, že VFR na roky 2021 – 

2027 musí zaručiť schopnosť a 

zodpovednosť Únie riešiť vznikajúce 
potreby a ďalšie výzvy a nové 

medzinárodné záväzky a plniť svoje 

politické priority a ciele; poukazuje na 

vážne problémy spojené s nedostatočným 

financovaním VFR na roky 2014 - 2020 a 

znovu upozorňuje na potrebu predísť 

opakovaniu predchádzajúcich chýb tým, 

že sa od začiatku zabezpečí pevný a 

dôveryhodný rozpočet EÚ v prospech 

občanov na ďalšie sedemročné obdobie; 

1. zdôrazňuje, že VFR na roky 2021 – 

2027 musí reagovať na skutočné potreby 

európskych občanov; poukazuje na 

potrebu predísť opakovaniu 

predchádzajúcich chýb tým, že sa 

zabezpečí, aby bol rozpočet Únie 

efektívnejší, transparentnejší a založený 

na výkonnosti a aby konkrétne obmedzil 

administratívne výdavky a plytvanie 

peňažnými prostriedkami; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že návrh Komisie 

týkajúci sa celkovej úrovne budúceho 

VFR, t. j. 1,08 % HND EÚ-27 (1,11 % po 

pripočítaní Európskeho rozvojového 

fondu), predstavuje v porovnaní so 

súčasným VFR z hľadiska percenta HND 
v reálnom vyjadrení zníženie; domnieva 

sa, že navrhovaná úroveň VFR Únii 

neumožní plniť si politické záväzky a 

reagovať na dôležité budúce výzvy; 

plánuje preto rokovaniami dohodnúť jej 

potrebné zvýšenie; 

3. vyjadruje sklamanie nad návrhom 

Komisie zvýšiť celkovú úroveň budúceho 

VFR a nad skutočnosťou, že sa v ňom 

neberie ohľad na vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ so všetkými súvisiacimi 

finančnými dôsledkami, čo znamená, že 

daňovníci v členských štátoch budú 

musieť platiť viac; zdôrazňuje, že je 

potrebné riadne vyhodnotiť, ktoré 

finančné prostriedky by sa mohli lepšie 

spravovať na vnútroštátnej úrovni, aby sa 

zaručilo úplné dodržiavanie zásady 

subsidiarity; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. zdôrazňuje tiež význam 

horizontálnych zásad, ktoré by mali byť 

základom VFR a všetkých súvisiacich 

politík EÚ; v tejto súvislosti znovu 

potvrdzuje svoju pozíciu, podľa ktorej EÚ 

musí dodržať svoj záväzok stáť na čele 

plnenia cieľov trvalo udržateľného rozvoja 

OSN, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

v návrhoch o VFR chýba na tento účel 

jednoznačné a viditeľné odhodlanie; žiada 

preto, aby sa ciele OSN v oblasti trvalo 

udržateľného rozvoja začlenili do 

všetkých politík EÚ a iniciatív budúceho 

VFR; ďalej zdôrazňuje, že všetky 

programy v rámci budúceho VFR by mali 

byť v súlade s Chartou základných práv; 

zdôrazňuje význam plnenia európskeho 

piliera sociálnych práv, odstránenia 

diskriminácie, a to aj proti LGBTI 

osobám, a vytvorenia portfólia pre 

menšiny vrátane Rómov, ktoré sú dôležité 

pre splnenie záväzkov EÚ, pokiaľ ide o 

inkluzívnu Európu; zdôrazňuje, že na to, 

aby EÚ splnila svoje záväzky podľa 

Parížskej dohody, príspevok EÚ k plneniu 

cieľov v oblasti klímy by mal dosiahnuť 

aspoň 25 % výdavkov v období VFR 2021 

– 2027 a 30 % čo najskôr, najneskôr do 

roku 2027;  

5. vyzýva EÚ, aby sa prestala 

usilovať stáť na čele plnenia cieľov trvalo 

udržateľného rozvoja OSN a tvrdohlavo 

presadzovať „inkluzívnu“ Európu a 

rovnosť medzi pohlaviami, aby zastavila 

výdavky súvisiace s bojom proti zmene 

klímy a skončila s islamizáciou Európy. 



 

AM\1168508SK.docx  PE624.234v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

Or. en 



 

AM\1168508SK.docx  PE624.234v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.11.2018 A8-0358/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. domnieva sa, že požiadavka 

jednomyseľnosti pri prijímaní a revízii 

nariadenia o VFR predstavuje v tomto 

procese skutočnú prekážku; vyzýva 

Európsku radu, aby aktivovala 

premosťovaciu doložku uvedenú v článku 

312 ods. 2 ZFEÚ, aby sa tak umožnilo 

prijatie nariadenia o VFR kvalifikovanou 

väčšinou v Rade; 

vypúšťa sa  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 16 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

16. opätovne potvrdzuje svoju 

formálnu pozíciu, že VFR na roky 2021 - 

2027 by mal byť na úrovni 1 324,1 mld. 

EUR v cenách z roku 2018, čo predstavuje 

1,3 % HND EÚ-27, aby sa zabezpečila 

potrebná úroveň financovania kľúčových 

politík EÚ, čo im umožní splniť poslanie 

a ciele; 

16. požaduje, aby bol VFR na roky 

2021 – 2027 na úrovni, ktorá je nižšia než 

úroveň súčasného VFR, pričom 

by v žiadnom prípade nemal prevýšiť 1 % 

HND EÚ-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. má v úmysle brániť návrh 

Komisie, aby sa zabezpečila dostatočná 

úroveň financovania pre silnú, efektívnu 

a vysoko kvalitnú európsku verejnú 

správu v službách všetkých Európanov; 

pripomína, že počas súčasného VFR 

inštitúcie EÚ a orgány a decentralizované 

agentúry implementovali zníženie počtu 

zamestnancov o 5 %, a domnieva sa, že by 

sa na ne nemali vzťahovať žiadne ďalšie 

zníženia, ktoré by mohli ohroziť priamu 

realizáciu politík Únie; opätovne 

pripomína svoju dôraznú opozíciu voči 

opakovaniu takzvaného fondu 

prerozdelenia zamestnancov pre agentúry; 

19. vyjadruje poľutovanie nad 

neslýchaným nárastom (okolo 20 %) 

administratívnych výdavkov EÚ, ktoré 

navyše nezohľadňujú hospodárske 

obmedzenia, ktoré sa vyskytli vo viacerých 

členských štátoch; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 31 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

31. zdôrazňuje, že je dôležitý nový 

mechanizmus, ktorým sa zabezpečí 

dodržiavanie hodnôt zakotvených v 

článku 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ), 

pričom voči členským štátom, ktoré ich 

nerešpektujú, bude možné vyvodiť 

finančné dôsledky; varuje však, že 

koneční príjemcovia rozpočtu Únie by v 

žiadnom prípade nemali byť ovplyvnení 

nedodržiavaním základných práv a zásad 

právneho štátu ich vládou; zdôrazňuje 

preto, že opatrenia by nemali mať vplyv 

na povinnosť vládnych orgánov alebo 

členských štátov vykonávať platby 

konečným prijímateľom alebo príjemcom; 

31. odmieta a ľutuje akúkoľvek snahu 

o využívanie politickej alebo hospodárskej 

podmienenosti v prípade finančných 

prostriedkov EÚ, ako sa to plánuje v 

novom okruhu II Súdržnosť a hodnoty; 

považuje to za ďalší útok proti európskym 

národom a ich slobode a nezávislosti; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40.     požaduje, v súlade s návrhom 

Komisie, programované zavedenie koša 

nových vlastných zdrojov, ktorý by bez 

zvýšenia fiškálneho zaťaženia občanov 

zodpovedal základným strategickým 

cieľom EÚ, ktorých európska pridaná 

hodnota je evidentná a nenahraditeľná: 

40. odmieta navrhované zavedenie 

troch nových vlastných zdrojov EÚ 

založených na systéme obchodovania s 

emisiami, spoločnom konsolidovanom 

základe dane z príjmov právnických osôb 

a národných príspevkoch vypočítaných na 

základe množstva odpadu z 

nerecyklovaných plastových obalov, čo 

nakoniec povedie k ďalšiemu zdaneniu 

podnikov a zvýšeniu daňového tlaku na 

občanov; 

– správne fungovanie, konsolidáciu a 

posilnenie jednotného trhu, najmä 

zavedením spoločného konsolidovaného 

základu dane z príjmov právnických osôb 

(CCCTB) ako základu nového vlastného 

zdroja prostredníctvom stanovenia 

jednotnej sadzby poplatkov z príjmov 

vyplývajúcich z CCCTB a zdanenia 

veľkých koncernov v digitálnom sektore, 

ktoré majú prospech z jednotného trhu; 

 

– boj proti zmene klímy a zrýchlenie 

energetickej transformácie 

prostredníctvom opatrení, ako je podiel 

príjmu zo systému obchodovania s 

emisiami; 

 

– boj za ochranu životného prostredia 

prostredníctvom príspevku založeného na 

množstve nerecyklovaných plastových 
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obalov; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. dôrazne schvaľuje zrušenie 

všetkých rabatov a iných korekčných 

mechanizmov, v prípade ktorých by sa 

podľa potreby mohlo zaviesť obmedzené 

obdobie postupného rušenia; 

42. dôrazne odmieta zrušenie všetkých 

rabatov a iných korekčných mechanizmov 

pre všetkých čistých platcov, napríklad 

Holandsko; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Predbežná správa o viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 – pozícia Parlamentu 

so zreteľom na dohodu 

(COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. trvá na zavedení ďalších príjmov, 

ktoré by mali predstavovať mimoriadne 

príjmy do rozpočtu EÚ bez toho, aby to 

znamenalo zodpovedajúce zníženie 

príspevkov založených na HND: 

43. pripomína, že členské štáty sú 

zodpovedné za svoje fiškálne politiky, a 

zdôrazňuje, že právomoc vyberať dane je 

jadrom zvrchovanosti členských štátov; 

zdôrazňuje preto skutočnosť, že žiadny 

európsky orgán nie je oprávnený vyberať 

dane v mene vnútroštátnych daňovníkov; 

– pokuty zaplatené spoločnosťami za 

porušenie pravidiel Únie alebo 

pokuty za oneskorené platby 

príspevkov;  

 

– príjmy z pokút vyplývajúcich z 

rozsudkov Súdneho dvora 

Európskej únie vrátane 

jednorazových platieb alebo penále 

uložených členským štátom, ktoré 

pochádzajú z konaní vo veci 

porušenia právnych predpisov; 

 

Or. en 

 

 


