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8.11.2018 A8-0358/81 

Pozmeňujúci návrh  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 15 a (nový) 

Návrh nariadenia 

Kapitola 1 – článok 2 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Ak je potrebné mobilizovať záruku 

za finančnú pomoc oprávneným členským 

štátom v súlade s 

nariadenia EÚ č. [xxx/201x] (ďalej len 

„nariadenie o rozpočtových pravidlách“), 

potrebná suma sa mobilizuje nad rámec 

stropov stanovených vo VFR. 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Pozmeňujúci návrh  82 

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

Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 17 

Návrh nariadenia 

Kapitola 1 – článok 2 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. V žiadnom roku, na ktorý sa 

vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované 

platobné rozpočtové prostriedky po ročnej 

úprave a po zohľadnení všetkých ostatných 

úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 

ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu 

vlastných zdrojov, ktorá presahuje strop 

vlastných zdrojov stanovený v súlade 

s platným rozhodnutím Rady o systéme 

vlastných zdrojov Európskej únie prijatým 

v súlade s článkom 311 tretím odsekom 

ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o vlastných 

zdrojoch“). 

4. V žiadnom roku, na ktorý sa 

vzťahuje VFR, nesmú celkové požadované 

platobné rozpočtové prostriedky po ročnej 

úprave a po zohľadnení všetkých ostatných 

úprav a revízií, ako aj uplatnenia článku 2 

ods. 2 a 3, viesť k takej sadzbe výberu 

vlastných zdrojov, ktorá presahuje strop 

vlastných zdrojov stanovený v súlade 

s platným rozhodnutím Rady o systéme 

vlastných zdrojov Európskej únie prijatým 

v súlade s článkom 311 tretím odsekom 

ZFEÚ (ďalej len „rozhodnutie o vlastných 

zdrojoch“) okrem výnimočných situácií, 

ktoré musí prerokovať Rada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Pozmeňujúci návrh  83 

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

Le Hyaric 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 18 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – článok 2 – odsek 5 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

5. V prípade potreby sa stropy 

stanovené vo VFR znížia, aby sa dodržal 

strop vlastných zdrojov stanovený v súlade 

s platným rozhodnutím o vlastných 

zdrojoch. 

5. V prípade potreby sa stropy 

stanovené vo VFR znížia, aby sa dodržal 

strop vlastných zdrojov stanovený v súlade 

s platným rozhodnutím o vlastných 

zdrojoch okrem výnimočných situácií, 

ktoré musí prerokovať Rada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Pozmeňujúci návrh  84 

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 19 a (nový) 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – článok 6 – odsek 3 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

3. Celkový čistý pozitívny alebo 

negatívny vplyv úprav uvedených v odseku 

2 nesmie prekročiť 4 mld. EUR. 

3. Celkový čistý vplyv úprav 

uvedených v odseku 2, ak je negatívny, 

nesmie prekročiť 4 mld. EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Pozmeňujúci návrh  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 21 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa v súlade s príslušnými základnými 

aktmi zruší pozastavenie rozpočtových 

záväzkov týkajúcich sa fondov Únie, ku 

ktorému došlo v dôsledku opatrení, ktoré 

súvisia s riadnou správou hospodárskych 

záležitostí alebo ochranou rozpočtu Únie 

v prípade všeobecných nedostatkov 

v oblasti dodržiavania zásady právneho 

štátu v členských štátoch, sumy 

zodpovedajúce pozastaveným záväzkom sa 

presunú do nasledujúcich rokov 

a príslušné stropy VFR sa 

zodpovedajúcim spôsobom upravia.  

Pozastavené záväzky z roku n nemožno 

opäť zahrnúť do rozpočtu po roku n+2. 

vypúšťa sa 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Pozmeňujúci návrh  86 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Javier 

Couso Permuy, Ángela Vallina 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 21 a (nový) 

Návrh nariadenia 

Kapitola 2 – článok 8 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Ak sa nové pravidlá alebo programy 

v rámci zdieľaného riadenia pre 

štrukturálne fondy, Kohézny fond, 

Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka, Európsky námorný 

a rybársky fond, Fond pre azyl a migráciu, 

Fond pre vnútornú bezpečnosť a nástroj 

pre riadenie hraníc a víza v rámci Fondu 

pre integrované riadenie hraníc prijmú po 

1. januári 2021, sumy zodpovedajúce 

prideleným prostriedkom, ktoré sa v roku 

2021 nepoužili, sa rovnomerným dielom 

presunú do rokov 2022 až 2025 a príslušné 

stropy VFR sa zodpovedajúcim spôsobom 

upravia. 

Ak sa nové pravidlá alebo programy 

v rámci zdieľaného riadenia pre 

štrukturálne fondy, Kohézny fond, 

Európsky poľnohospodársky fond pre 

rozvoj vidieka, Európsky námorný 

a rybársky fond a Fond pre azyl a migráciu 

prijmú po 1. januári 2021, sumy 

zodpovedajúce prideleným prostriedkom, 

ktoré sa v roku 2021 nepoužili, sa 

rovnomerným dielom presunú do rokov 

2022 až 2025 a príslušné stropy VFR sa 

zodpovedajúcim spôsobom upravia. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Pozmeňujúci návrh  87 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 22 

Návrh nariadenia 

Kapitola 3 – článok 10 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Fond solidarity Európskej únie, 

ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú 

vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 

2012/2002, nesmie prekročiť maximálnu 

ročnú sumu 600 mil. EUR (v cenách roku 

2018). Najmenej jedna štvrtina uvedenej 

ročnej sumy zostane každý rok k 1. 

októbru k dispozícii na krytie potrieb, ktoré 

vzniknú do konca uvedeného roka. Časť 

ročnej sumy, ktorá sa nepoužije v roku n, 

sa môže použiť do roku n+1. Časť ročnej 

sumy, ktorá pochádza z predchádzajúceho 

roka, sa čerpá ako prvá. Tá časť ročnej 

sumy z roku n, ktorá sa nepoužije v roku 

n+1, prepadne. 

1. Fond solidarity Európskej únie, 

ktorého ciele a rozsah pôsobnosti sú 

vymedzené v nariadení Rady (ES) č. 

2012/2002, okrem výnimočných situácie, 

ktoré musí prerokovať Rada, nesmie 

prekročiť maximálnu ročnú sumu 1800 

mil. EUR (v cenách roku 2018). Najmenej 

jedna štvrtina uvedenej ročnej sumy 

zostane každý rok k 1. októbru k dispozícii 

na krytie potrieb, ktoré vzniknú do konca 

uvedeného roka. Časť ročnej sumy, ktorá 

sa nepoužije v roku n, sa môže použiť do 

roku n+1. Časť ročnej sumy, ktorá 

pochádza z predchádzajúceho roka, sa 

čerpá ako prvá. Tá časť ročnej sumy z roku 

n, ktorá sa nepoužije v roku n+1, prepadne. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/88 

Pozmeňujúci návrh  88 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 24 

Návrh nariadenia 

Kapitola 3 – článok 11 – odsek 2 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

2. Ročná suma rezervy je stanovená 

na 600 mil. EUR (v cenách roku 2018) 

a možno ju použiť do roku n+1 v súlade 

s nariadením o rozpočtových pravidlách. 

Tieto rozpočtové prostriedky sa do 

všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako 

rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza 

z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako 

prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá 

sa nepoužije v roku n+1, prepadne. 

2. Ročná suma rezervy je stanovená 

na 1800 mil. EUR (v cenách roku 2018) 

a možno ju použiť do roku n+1 v súlade 

s nariadením o rozpočtových pravidlách. 

Tieto rozpočtové prostriedky sa do 

všeobecného rozpočtu Únie zahrnú ako 

rezerva. Časť ročnej sumy, ktorá pochádza 

z predchádzajúceho roka, sa čerpá ako 

prvá. Tá časť ročnej sumy z roku n, ktorá 

sa nepoužije v roku n+1, prepadne. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/89 

Pozmeňujúci návrh  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Emmanuel Maurel 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

so zreteľom na dohodu 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh uznesenia 

Odsek 49 – Pozmeňujúci návrh 29 a (nový) 

Návrh nariadenia 

Kapitola 3 – odsek 13 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 

Článok 13a  

Podporný program pri vystúpení z 

eurozóny 

 1. Musí sa zriadiť program podpory 

na opustenie eura pre členské štáty, ktoré 

sa dobrovoľne rozhodnú opustiť euro. 

2. Tento program musí okrem 

kompenzácie za škodu spôsobenú 

pristúpením k jednotnej mene a jej 

využívaním poskytnúť finančnú podporu 

procesu obnovenia národnej meny, ktorá 

zamedzí možných problémom 

vyplývajúcim z tohto procesu, podporí 

rýchlu normalizáciu hospodárskej a 

finančnej situácie, diverzifikáciu 

obchodných vzťahov a rýchle a úplné 

využitie potenciálu vyplývajúceho z novej 

menovej situácie. 

Or. pt 

 

 


