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8.11.2018 A8-0358/23 

Pozmeňujúci návrh  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Citácia 9 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  – so zreteľom na spoločný záväzok 

EÚ dosiahnuť cieľ, ktorým je vynaložiť 

0,7 % hrubého národného dôchodku 

(HND) na oficiálnu rozvojovú pomoc 

(ODA) v časovom rámci programu na 

obdobie po roku 2015, 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 

Odôvodnenie G a (nové) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ga. keďže uplatňovanie hľadiska 

rodovej rovnosti „vo všetkých svojich 

činnostiach“ vrátane rozpočtovania je 

naďalej právnou povinnosťou Únie, ktorá 

vychádza priamo z článku 8 ZFEÚ;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Pozmeňujúci návrh  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 začleneniu 

štyroch existujúcich sociálnych programov, 

najmä iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí;   

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, pričom zdôrazňuje naliehavú 

potrebu reformy, aby sa zlepšilo ich 

prispenie k plneniu cieľov Únie v 

sociálnej oblasti a v oblasti udržateľnosti; 

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 

plus (ESF+) napriek rozšíreniu jeho 

rozsahu pôsobnosti a začleneniu štyroch 

existujúcich sociálnych programov, najmä 

iniciatívy na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 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 aby EÚ splnila svoje 

záväzky podľa Parížskej dohody, 

príspevok EÚ k dosiahnutiu cieľov v 

oblasti klímy by mal dosiahnuť aspoň 25 % 

výdavkov v období VFR 2021 – 2027 a 30 

% čo najskôr, najneskôr do roku 2027;  

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 aby EÚ splnila svoje 

záväzky podľa Parížskej dohody, 

príspevok EÚ k dosiahnutiu cieľov v 

oblasti klímy by mal dosiahnuť aspoň 30 % 

výdavkov v období VFR 2021 – 2027 a 

40 % čo najskôr, najneskôr do roku 2027, a 

trvá na tom, že vo VFR na roky 2021 – 

2027 by sa mala vylúčiť akákoľvek 
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priama či nepriama podpora fosílnych 

palív a s nimi súvisiacej infraštruktúry 

alebo technológie v EÚ alebo mimo nej; 

Or. en 



 

AM\1168608SK.docx  PE624.234v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

8.11.2018 A8-0358/27 

Pozmeňujúci návrh  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 5 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5a. okrem toho zdôrazňuje, že EÚ 

musí konať v súlade so svojimi 

medzinárodnými záväzkami a mala by 

prestať dotovať výdavky, ktoré sú škodlivé 

z hľadiska klímy; vyzýva Komisiu, aby v 

nasledujúcom VFR ukončila všetky 

priame výdavky z rozpočtu EÚ týkajúce sa 

jadrovej energie, fosílnych palív, asfaltu a 

obrany;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Pozmeňujúci návrh  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 5 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  5b. upozorňuje na nenaplnené 

medzinárodné záväzky EÚ zvýšiť do roku 

2030 ODA na 0,7 % HND, vrátane 20 % 

na ľudský rozvoj a sociálne začleňovanie 

a 0,2 % HND pre najmenej rozvinuté 

krajiny, a poskytnúť nové a dodatočné 

finančné prostriedky na opatrenia 

v oblasti klímy v rozvojových krajinách; 

potvrdzuje, že tieto záväzky sa vo VFR na 

roky 2021 – 2027 musia riadne 

zohľadniť;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. očakáva preto, že VFR zaujme 

popredné miesto v politickom programe 

Rady, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

doteraz nebol zaznamenaný žiaden 

významný pokrok; domnieva sa, že 

pravidelné stretnutia medzi nadväzujúcimi 

predsedníctvami Rady a rokovacím tímom 

Parlamentu by sa mali zintenzívniť a mali 

by pripraviť podmienky pre oficiálne 

rokovania; očakáva, že dobrá dohoda sa 

dosiahne pred voľbami do Európskeho 

parlamentu v roku 2019, aby sa predišlo 

vážnym narušeniam pri spustení nových 

programov v dôsledku neskorého prijatia 

finančného rámca, ako sa stalo v 

minulosti; zdôrazňuje, že tento 

harmonogram novozvolenému 

Európskemu parlamentu umožní, aby 

VFR na roky 2021 - 2027 upravil počas 

povinnej revízie v polovici trvania;  

10. očakáva preto, že VFR zaujme 

popredné miesto v politickom programe 

Rady, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že 

doteraz nebol zaznamenaný žiaden 

významný pokrok; domnieva sa, že 

pravidelné stretnutia medzi nadväzujúcimi 

predsedníctvami Rady a rokovacím tímom 

Parlamentu by sa mali zintenzívniť a mali 

by pripraviť podmienky pre oficiálne 

rokovania; vyjadruje svoju pripravenosť 

začať čo najskôr plnohodnotné rokovania 

s Radou, aby sa predišlo vážnym 

narušeniam pri spustení nových 

programov; domnieva sa však, že z 

demokratických dôvodov by bolo 

vhodnejšie prijať nariadenie o VFR až po 

voľbách do Európskeho parlamentu; 

vyjadruje presvedčenie, že nové programy 

EÚ na obdobie 2021 – 2027 by mal 

formálne prijať novozvolený parlament; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. má v úmysle zabezpečiť dostatočnú 

úroveň financovania na základe návrhu 

Komisie pre okruh 4 (Migrácia a riadenie 

hraníc) a okruh 5 (Bezpečnosť a obrana) 

vrátane reakcie na krízy; opätovne 

potvrdzuje svoju dlhodobú pozíciu, že na 

nové politické priority treba vyčleniť 

dodatočné finančné prostriedky, aby sa 

nenarušovali existujúce politiky a 

programy a ich financovanie v rámci 

nového VFR;  

18. má v úmysle zabezpečiť dostatočnú 

úroveň financovania na základe návrhu 

Komisie pre okruh 4 (Migrácia a riadenie 

hraníc); opätovne potvrdzuje svoju 

dlhodobú pozíciu, že na nové politické 

priority treba vyčleniť dodatočné finančné 

prostriedky, aby sa nenarušovali existujúce 

politiky a programy a ich financovanie v 

rámci nového VFR; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Pozmeňujúci návrh  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 18 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. dôrazne podporuje opatrenia, ako 

sú združovanie a spoločné využívanie 

spôsobilostí a regulačné mechanizmy, 

ktoré pomáhajú prekonať mnohé 

štrukturálne problémy v sektore obrany, 

ktoré narúšajú spoluprácu medzi 

členskými štátmi a bránia posilneniu 

vojenských spôsobilostí v rámci operácií 

spoločnej bezpečnostnej a obrannej 

politiky (SBOP); domnieva sa, že 

namiesto využívania rozpočtových 

prostriedkov EÚ na obranu by sa Komisia 

mala zamerať na pomoc členským štátom 

pri zásadnom zvýšení efektívnosti tohto 

sektora, na ktorý sa už teraz vynakladá 

približne 200 miliárd EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

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 18 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18b. vyjadruje hlboké poľutovanie nad 

výrazným znížením objemu prostriedkov, 

ktoré boli v nasledujúcom VFR vyčlenené 

na predchádzanie civilným konfliktom 

a budovanie mieru v porovnaní s 

prostriedkami vyčlenenými v aktuálnom 

finančnom období; naliehavo vyzýva 

Radu a Komisiu, aby prehodnotili túto 

pozíciu a strojnásobili investície do 

predchádzania civilným konfliktom;  

Or. en 

 

 


