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25.10.2016 B8-1173/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje po tom, ako preskúmal 

fungovanie VFR v prvej polovici tohto 

programového obdobia a prezentoval ho 

vo svojom uznesení zo 6. júla 2016, že 

primeraná reakcia na tieto výzvy si 

vyžaduje značné dodatočné finančné 

prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré 

vzhľadom na obmedzené finančné zdroje 

dostupné v rámci súčasného VFR nebolo 

možné v plnej miere poskytnúť v prvých 

rokoch súčasného výhľadu; zdôrazňuje, 

že rozpočet EÚ musí zodpovedať 

politickým záväzkom a strategickým 

cieľom Európskej únie; v tejto súvislosti 

pripomína článok 311 ZFEÚ, v ktorom sa 

uvádza, že Únia  si „zabezpečí prostriedky 

potrebné na dosiahnutie svojich cieľov a 

uskutočňovanie svojich politík“; 

2. zdôrazňuje, že primeraná reakcia na tieto 

výzvy si vyžaduje značné dodatočné 

finančné prostriedky z rozpočtu EÚ, ktoré 

by sa mohli poskytnúť presunom 

rozpočtových prostriedkov zo súčasných 

neprioritných rozpočtových riadkov. 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

o revízii VFR na roky 2014 – 2020 v polovici trvania 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. poznamenáva, že návrh Komisie, pokiaľ 

ide o sumy a odhaduje sa vo 

výške 12,8 miliardy EUR, zahŕňa rôzne 

zložky; osobitne vyzdvihuje zvýšenie 

prostriedkov na programy Horizont 2020 a 

NPE – Doprava (na každý z nich o 0,4 

miliardy EUR), Erasmus+ a COSME (na 

každý z nich o 0,2 miliardy EUR) a na 

iniciatívu na podporu zamestnanosti 

mladých ľudí (o 1 miliardu EUR),čo 

predstavuje spolu 2,2 miliardy EUR 

nových rozpočtových prostriedkov; 

konštatuje, že niekoľko legislatívnych 

návrhov, ktoré Komisia predložila súčasne 

s revíziou VFR v polovici trvania 

(rozšírenie EFSI, plán vonkajších investícií 

vrátane rámca partnerstva v oblasti 

migrácie a iniciatíva Wifi4EU), 

predstavuje ďalšiu sumu vo výške 1,6 

miliardy EUR; pripomína, že Komisia pri 

predkladaní návrhu rozpočtu na rok 2017 

už zahrnula zvýšenie prostriedkov o 1,8 

miliardy EUR na oblasť migrácie a 

aktualizovala svoje finančné plánovanie o 

sumu 2,55 miliardy EUR v okruhu 3 v 

dôsledku prebiehajúcich legislatívnych 

postupov; upozorňuje ďalej na skutočnosť, 

že navrhované zvýšenie finančných 

prostriedkov v okruhu 1a a okruhu 4 je už 

čiastočne zohľadnené v opravnom liste č. 

1/2017; napokon konštatuje, že technická 

9. poznamenáva, že návrh Komisie, pokiaľ 

ide o sumy a odhaduje sa vo 

výške 12,8 miliardy EUR, zahŕňa rôzne 

zložky; berie na vedomie zvýšenie 

prostriedkov na programy Horizont 2020 a 

NPE – Doprava (na každý z nich o 0,4 

miliardy EUR) a zdôrazňuje, že v prípade 

programu TEN-T by sa rozpočtové 

prostriedky nemali využiť na 

financovanie kontroverzných projektov a 

projektov bez skutočnej pridanej hodnoty; 

berie na vedomie aj zvýšenie prostriedkov 

na  Erasmus+ a COSME (na každý z nich o 

0,2 miliardy EUR) a na iniciatívu na 

podporu zamestnanosti mladých ľudí (o 1 

miliardu EUR),čo predstavuje spolu 2,2 

miliardy EUR nových rozpočtových 

prostriedkov; konštatuje, že niekoľko 

legislatívnych návrhov, ktoré Komisia 

predložila súčasne s revíziou VFR 

v polovici trvania (rozšírenie EFSI, plán 

vonkajších investícií vrátane rámca 

partnerstva v oblasti migrácie a iniciatíva 

Wifi4EU), predstavuje ďalšiu sumu vo 

výške 1,6 miliardy EUR; pripomína, že 

Komisia pri predkladaní návrhu rozpočtu 

na rok 2017 už zahrnula zvýšenie 

prostriedkov o 1,8 miliardy EUR na oblasť 

migrácie a aktualizovala svoje finančné 

plánovanie o sumu 2,55 miliardy EUR v 

okruhu 3 v dôsledku prebiehajúcich 
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úprava balíkov finančných prostriedkov na 

politiku súdržnosti, ktorá predstavuje 4,6 

miliardy EUR, je výsledkom technického 

opatrenia Komisie a už bola schválená ako 

súčasť technickej úpravy finančného rámca 

na rok 2017; 

legislatívnych postupov; upozorňuje ďalej 

na skutočnosť, že navrhované zvýšenie 

finančných prostriedkov v okruhu 1a a 

okruhu 4 je už čiastočne zohľadnené v 

opravnom liste č. 1/2017; napokon 

konštatuje, že technická úprava balíkov 

finančných prostriedkov na politiku 

súdržnosti, ktorá predstavuje 4,6 miliardy 

EUR, je výsledkom technického opatrenia 

Komisie a už bola schválená ako súčasť 

technickej úpravy finančného rámca na rok 

2017; 

Or. en 

 

 


