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8.11.2018 A8-0358/78 

Pozmeňujúci návrh  78 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 4 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 3 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(3) Ak je potrebné mobilizovať záruky 

zo všeobecného rozpočtu Únie za 

finančnú pomoc oprávneným členským 

štátom v súlade s 

nariadenia Európskeho parlamentu 

a Rady EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len 

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“), 

potrebná suma by sa mala mobilizovať 

nad rámec stropov viazaných 

a platobných rozpočtových prostriedkov 

viacročného finančného rámca, mal by sa 

však dodržať strop vlastných zdrojov. 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/79 

Pozmeňujúci návrh  79 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 7 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 7 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(7) Na to, aby mohla Únia reagovať na 

osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby 

sa mohli financovať jasne definované 

výdavky, ktoré nie je možné financovať 

v rámci výšky stropov, ktoré sú 

k dispozícii pre jeden alebo viacero 

okruhov stanovených vo viacročnom 

finančnom rámci, sú v záujme 

zabezpečenia plynulého rozpočtového 

postupu potrebné tieto osobitné nástroje: 

Európsky fond na prispôsobenie sa 

globalizácii, Fond solidarity Európskej 

únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková 

rezerva na záväzky (rezerva Únie), nástroj 

flexibility a rezerva na nepredvídané 

udalosti. Účelom rezervy na núdzovú 

pomoc nie je reagovať na následky kríz 

súvisiacich s trhom, ktoré majú vplyv na 

poľnohospodársku výrobu alebo 

distribúciu. Malo by sa preto prijať 

osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade 

potreby použitia osobitných nástrojov 

umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané 

a zodpovedajúce platobné rozpočtové 

prostriedky nad rámec stropov stanovených 

(7) Na to, aby mohla Únia reagovať na 

osobitné nepredvídané okolnosti alebo aby 

sa mohli financovať jasne definované 

výdavky, ktoré nie je možné financovať 

v rámci výšky stropov, ktoré sú 

k dispozícii pre jeden alebo viacero 

okruhov stanovených vo viacročnom 

finančnom rámci, sú v záujme 

zabezpečenia plynulého rozpočtového 

postupu potrebné tieto osobitné nástroje: 

Európsky fond na prispôsobenie sa 

globalizácii, Fond solidarity Európskej 

únie, rezerva na núdzovú pomoc, celková 

rezerva na záväzky (rezerva Únie), nástroj 

flexibility, program podpory na 

odstúpenie od eura a rezerva na 

nepredvídané udalosti. Účelom rezervy na 

núdzovú pomoc nie je reagovať na 

následky kríz súvisiacich s trhom, ktoré 

majú vplyv na poľnohospodársku výrobu 

alebo distribúciu. Malo by sa preto prijať 

osobitné ustanovenie, ktoré by v prípade 

potreby použitia osobitných nástrojov 

umožnilo zahrnúť do rozpočtu viazané 

a zodpovedajúce platobné rozpočtové 
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vo viacročnom finančnom rámci. prostriedky nad rámec stropov stanovených 

vo viacročnom finančnom rámci. 

Or. pt 

 

... 
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8.11.2018 A8-0358/80 

Pozmeňujúci návrh  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 9 

Návrh nariadenia 

Odôvodnenie 9 

 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(9) Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre 

iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať 

úpravy viacročného finančného rámca. 

Tieto úpravy môžu byť dôsledkom 

oneskoreného prijatia nových pravidiel 

alebo programov v rámci zdieľaného 

riadenia alebo dôsledkom opatrení, ktoré 

boli prijaté v súlade s príslušnými 

základnými aktmi a ktoré súvisia 

s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie 

v prípade všeobecných nedostatkov 

v oblasti dodržiavania zásady právneho 

štátu v členských štátoch. 

(9) Mali by sa stanoviť pravidlá aj pre 

iné situácie, ktoré si môžu vyžadovať 

úpravy viacročného finančného rámca. 

Tieto úpravy môžu byť dôsledkom 

oneskoreného prijatia nových pravidiel 

alebo programov v rámci zdieľaného 

riadenia. 

Or. pt 

 

 


