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8.11.2018 A8-0358/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(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 účinne a efektívne reagovať na 

vznikajúce potreby, ďalšie výzvy a nové 

medzinárodné záväzky a riešiť ich a plniť 

tieto politické priority a ciele, ktoré 

poskytujú občanom EÚ skutočnú pridanú 

hodnotu; zdôrazňuje, že je potrebné 

uskutočniť preskúmanie výdavkov 

s cieľom vypracovať komplexné a kritické 

hodnotenie zamerané na preukázanie 

skutočnej pridanej hodnoty každého 

programu na zabezpečenie 

dôveryhodného rozpočtu EÚ vo výlučný 

prospech občanov na ďalšie sedemročné 

obdobie;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(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. berie na vedomie návrh Komisie 

týkajúci sa celkovej úrovne budúceho 

VFR, ktorá bola stanovená na 1,08 % 

HND EÚ-27 (1,11 % po zahrnutí 

Európskeho rozvojového fondu); 

domnieva sa, že tento návrh môže Únii 

umožniť plniť si politické záväzky a 

reagovať na dôležité budúce výzvy; v tejto 

súvislosti pripomína, že je potrebné 

preskúmať výdavky z rozpočtu EÚ, a to 

najmä administratívne výdavky, s cieľom 

znížiť príspevky členských štátov a 

zabezpečiť, aby sa finančné prostriedky z 

rozpočtu EÚ vynakladali výlučne a 

skutočne v prospech potrieb občanov EÚ; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. okrem toho vyjadruje nesúhlas s 

akýmkoľvek znížením úrovne 

financovania dlhodobých politík EÚ 

zakotvených v zmluvách, ako sú politika 

súdržnosti a spoločná poľnohospodárska a 

rybárska politika; nesúhlasí najmä so 

žiadnymi radikálnymi škrtmi, ktoré budú 

mať nepriaznivý dosah na samotnú 

povahu a ciele týchto politík, ako sú škrty 

navrhnuté v prípade Kohézneho fondu 

alebo Európskeho poľnohospodárskeho 

fondu pre rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s 

návrhom znížiť prostriedky pre Európsky 

sociálny fond (ESF+) napriek rozšíreniu 

jeho rozsahu pôsobnosti a zahrnutiu 

štyroch existujúcich sociálnych 

programov, najmä iniciatívy na podporu 

zamestnanosti mladých ľudí; 

4. vyjadruje nesúhlas so znižovaním 

objemu finančných prostriedkov, ktoré 

navrhuje Komisia, pre niektoré kľúčové 

politiky EÚ, ako je napríklad spoločná 

poľnohospodárska politika (SPP); 

nesúhlasí najmä so žiadnymi radikálnymi 

škrtmi, ktoré budú mať nepriaznivý dosah 

na Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka; nesúhlasí preto s návrhom 

znížiť prostriedky pre Európsky sociálny 

fond napriek rozšíreniu jeho rozsahu 

pôsobnosti a začleneniu iniciatívy na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí; 

požaduje preto zvýšiť úroveň Európskeho 

sociálneho fondu plus (ESF+) 

v porovnaní návrhom Komisie, keďže toto 

zvýšenie môže členským štátom umožniť 

realizovať programy minimálneho príjmu 

v prospech občanov EÚ žijúcich 

v chudobe;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 8 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  8a. pripomína, že je potrebné vybaviť 

nový VFR skutočnou pridanou hodnotou 

pre občanov EÚ, ktorá nebude 

predstavovať ďalšiu záťaž z hľadiska 

príspevkov členských štátov; zdôrazňuje, 

že je potrebné preskúmať povinné 

výdavky s cieľom zaistiť úspory tam, kde 

to je možné; je presvedčený, že príspevky 

jednotlivých členských štátov by sa mali 

odpočítavať z výpočtu výšky národného 

deficitu;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(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. víta návrh Komisie, pokiaľ ide 

o úrovne financovania pre niektoré 

programy VFR na roky 2021 – 2027, 

zdôrazňuje však, že je potrebné zabezpečiť 

primeranú úroveň financovania 

kľúčových politík EÚ, ako je spoločná 

poľnohospodárska politika (SPP) 

a ESF+; je presvedčený, že ambiciózny 

a realistický nový VFR je možné 

zabezpečiť aj bez požiadavky na vyšší 

príspevok od členských štátov; je 

presvedčený, že príspevky jednotlivých 

členských štátov by sa mali odpočítavať 

z výpočtu výšky národného deficitu; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/16 

Pozmeňujúci návrh  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 – bod iii a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  iii(a) zdôrazňuje, že je potrebné rozšíriť 

rozsah pôsobnosti NPE tak, aby zahŕňal 

výdavkové programy v oblasti bezpečnosti, 

bezpečnostnej ochrany, monitorovania a 

údržby infraštruktúrnych sietí; pripomína, 

že pri posudzovaní infraštruktúrnych 

projektov financovaných v rámci NPE by 

sa mali zohľadňovať sociálne, 

hospodárske a environmentálne faktory, 

najmä v súvislosti s účinkami, ktoré majú 

na miestne spoločenstvá, s cieľom zistiť, 

či sa občanom EÚ poskytuje skutočná 

pridaná hodnota; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/17 

Pozmeňujúci návrh  17 

Laura Agea, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 – bod ix a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  ix(a) požaduje zvýšenie úrovne 

financovania Európskeho sociálneho 

fondu v porovnaní s návrhom Komisie, 

aby sa zabezpečil dôsledný boj proti 

chudobe s cieľom umožniť členským 

štátom realizovať programy minimálneho 

príjmu v záujme účinného zásahu proti 

chudobe;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/18 

Pozmeňujúci návrh  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 – bod xvi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xvi. zachovať financovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 

na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v 

reálnom vyjadrení a zahrnúť do rozpočtu 

počiatočnú sumu rezervy z 

poľnohospodárstva; 

xvi. zachovať financovanie spoločnej 

poľnohospodárskej politiky (SPP) EÚ-27 

na úrovni rozpočtov na roky 2014 – 2020 v 

reálnom vyjadrení a zahrnúť do rozpočtu 

počiatočnú sumu rezervy z 

poľnohospodárstva, pričom pripomína 

význam SPP ako kľúčovej politiky pre 

hospodárstvo EÚ a predovšetkým pre 

poľnohospodárov v EÚ; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/19 

Pozmeňujúci návrh  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 – bod xxi 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

xxi. obnoviť minimálne úroveň z roku 

2020 pre všetky agentúry a zároveň brániť 

vyššiu úroveň navrhnutú Komisiou, a to 

aj pre agentúry, ktorým boli udelené nové 

právomoci a povinnosti, a požadovať 

komplexný prístup k financovaniu z 

poplatkov; 

xxi. vyjadruje pochybnosti v súvislosti 

s návrhom Komisie, pokiaľ ide o úroveň 

rozpočtu agentúr; v tejto súvislosti 

požaduje, aby sa vykonalo presné 

preskúmanie výdavkov s cieľom zlúčiť 

agentúry s podobnými úlohami, a tým 

znížiť súvisiace výdavky;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/20 

Pozmeňujúci návrh  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 – písmeno xxiii a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  xxiii(a) vyjadruje poľutovanie nad 

zhoršovaním situácie v oblasti ľudských 

práv a základných slobôd v Turecku 

a vyzýva, aby sa tejto krajine prestala 

poskytovať predvstupová pomoc; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/21 

Pozmeňujúci návrh  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(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. vyzýva na úplnú reorganizáciu 

európskej verejnej správy, keďže všetky 

administratívne výdavky súvisiace 

s inštitúciami EÚ by sa mali čo najviac 

znížiť, aby sa dosiahli úspory a zabránilo 

akémukoľvek plytvaniu peniazmi 

daňovníkov; berie na vedomie, že počas 

súčasného VFR inštitúcie EÚ znížili počet 

zamestnancov o 5 %, a domnieva sa, že 

v záujme úspor by mohli byť možné 

ďalšie zníženia;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/22 

Pozmeňujúci návrh  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

v mene skupiny EFDD 

 

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 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. víta v tejto súvislosti ako dôležitý 

krok k ambicióznejšej reforme súbor 

návrhov Komisie o novom systéme 

vlastných zdrojov prijatý 2. mája 2018; 

vyzýva Komisiu, aby zohľadnila 

stanovisko Európskeho dvora audítorov č. 

5/2018 k návrhu Komisie o novom systéme 

vlastných zdrojov Európskej únie, 

v ktorom zdôraznil, že je potrebný lepší 

výpočet a ďalšie zjednodušenie systému; 

37. uznáva, že súbor návrhov Komisie 

o novom systéme vlastných zdrojov prijatý 

2. mája 2018 môže predstavovať dôležitý 

krok k ambicióznejšej reforme; vyzýva 

Komisiu, aby zohľadnila stanovisko 

Európskeho dvora audítorov č. 5/2018 

k návrhu Komisie o novom systéme 

vlastných zdrojov Európskej únie, 

v ktorom zdôraznil, že je potrebný lepší 

výpočet a ďalšie zjednodušenie systému; 

v tejto súvislosti pripomína, že v dôsledku 

navrhovaného systému vlastných zdrojov 

by sa nemalo zvýšiť celkové daňové 

zaťaženie daňovníkov EÚ a že by tento 

systém mal viesť k pomernému zníženiu 

príspevkov členských štátov do rozpočtu 

EÚ; 

Or. en 

 

 


