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15. 10. 2014 A8-0014/1 

Pozměňovací návrh  1 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. konstatuje, že okruh 1a nese největší díl 

škrtů Rady jak u prostředků na závazky (–

323,5 milionu EUR oproti NR), tak u 

prostředků na platby (–1 335 milionů 

EUR), a to i přesto, že Evropská rada na 

svém zasedání v červnu 2014 označila růst, 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních míst za hlavní priority své 

politické agendy;  zdůrazňuje, že některé z 

těchto škrtů nejsou v souladu s dohodou na 

VFR na období 2014–2020, protože 

výrazně snižují prostředky na program 

Horizont 2020 (o 190 milionů EUR v 

prostředcích na závazky oproti NR), na 

nějž byl v roce 2014 poskytnut v předstihu 

významný objem prostředků ve výši 200 

milionů EUR, a také na program ITER (o 

11,2 milionu EUR), který měl naopak 

dostat v předstihu v roce 2015 vyšší částky 

jako kompenzaci snížení prostředků v roce 

2014; 

27. konstatuje, že okruh 1a nese největší díl 

škrtů Rady jak u prostředků na závazky (–

323,5 milionu EUR oproti NR), tak u 

prostředků na platby (–1 335 milionů 

EUR), a to i přesto, že Evropská rada na 

svém zasedání v červnu 2014 označila růst, 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních míst za hlavní priority své 

politické agendy;  zdůrazňuje, že některé z 

těchto škrtů nejsou v souladu s dohodou na 

VFR na období 2014–2020, protože 

výrazně snižují prostředky na program 

Horizont 2020 (o 190 milionů EUR v 

prostředcích na závazky oproti NR), na 

nějž byl v roce 2014 poskytnut v předstihu 

významný objem prostředků ve výši 200 

milionů EUR; 

Or. en 

 

 

 

15. 10. 2014 A8-0014/2 

Pozměňovací návrh  2 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 



AM\1037306CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. domnívá se, že za účelem dalšího 

zajištění dodávek energie je také velmi 

důležitá podpora obnovitelné energie 

a energetické účinnosti, a to i s ohledem na 

naši energetickou závislost na Rusku, 

zejména v členských státech, které nejvíce 

závisí na ruském plynu; požaduje sladění 

cílů v oblasti výdajů energetických fondů 

v rámci programu Horizont 2020 se 

závazky přijatými během legislativního 

procesu; 

 

28. domnívá se, že za účelem dalšího 

zajištění dodávek energie je také velmi 

důležitá podpora obnovitelné energie 

a energetické účinnosti, a to i s ohledem na 

naši energetickou závislost na Rusku, 

zejména v členských státech, které nejvíce 

závisí na ruském plynu; požaduje sladění 

cílů v oblasti výdajů energetických fondů 

v rámci programu Horizont 2020 se 

závazky přijatými během legislativního 

procesu; očekává proto, že Komise přidělí 

15 % rozpočtu na výzkum v odvětví 

energetiky na financování činností 

zaměřených na prosazení stávajících 

řešení v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a energetické účinnosti na trh 

prostřednictvím programu Inteligentní 

energie – Evropa III; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



AM\1037306CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15. 10. 2014 A8-0014/3 

Pozměňovací návrh  3 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. upozorňuje na to, že prostředky na 

experimentální zařízení pro jadernou 

syntézu ITER představují v rozpočtu na 

rok 2015 dalších 838 milionů EUR 

(prostředky na závazky); poukazuje na 

mimořádně nízkou nákladovou efektivitu 

tohoto projektu, u nějž se nepředpokládá, 

že by byly do roku 2050 dosaženy 

hmatatelné výsledky; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



AM\1037306CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15. 10. 2014 A8-0014/4 

Pozměňovací návrh  4 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29b. upozorňuje na zásadní rozpor mezi 

financováním jaderných činností v 

rozpočtu EU a podporou obnovitelných 

energií orientovaných na budoucnost; je 

proto přesvědčen, že zastavení projektu 

ITER by uvolnilo tolik potřebné zdroje, 

které by mohly být využity k investicím do 

již fungujících technologií výroby energie 

z obnovitelných zdrojů; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/5 

Pozměňovací návrh  5 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 29 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29c. je přesvědčen, že rozpočtová položka 

Euratomu určená na bezpečnost 

jaderného štěpení a radiační ochranu by 

měla být přesměrována na vyřazování 

jaderných elektráren z provozu; rovněž se 

domnívá, že prostředky na jadernou 

činnost Společného výzkumného střediska 

by měly být vynakládány pouze na 

činnosti, které jsou nezbytné pro 

provádění ochranných opatření; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/6 

Pozměňovací návrh  6 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 43 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 43a. vítá záměr Komise hrát významnější 

úlohu při přípravě a provádění programů 

v rámci evropských strukturálních a 

investičních fondů; požaduje zejména, aby 

byly splněny požadavky na zapojení 

místních a regionálních subjektů i 

organizací občanské společnosti s cílem 

zajistit vyšší míru ztotožnění se s 

politikami a naplnit cíle Unie v oblasti 

změny klimatu a snižování chudoby;  

vyzývá členské státy, aby plně 

využívaly dostupné nástroje a metody, 

jako je sledování změny klimatu, ke 

zviditelnění svého úsilí; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/7 

Pozměňovací návrh  7 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. souhlasí s tím, že je třeba dodatečné 

podpory ke zmírnění dopadu ruského 

zákazu dovozu některých zemědělských 

produktů a produktů rybolovu z Unie; vítá 

nouzová podpůrná opatření přijatá 

Evropskou komisí jako první reakce na 

krizi; zvyšuje proto spolufinancování Unie 

u opatření v oblasti propagace v rámci 

společné zemědělské politiky o 30 milionů 

s cílem pomoci producentům nalézt 

alternativní odbytiště pro jejich produkci, a 

současně bude poskytnuta rybářům 

dodatečná podpora ve výši 5 milionů EUR 

z ENRF; rozhodl se také zvýšit částku, 

která bude k dispozici pro programy Ovoce 

do škol a Mléko pro školy, o 7 milionů 

EUR, resp. o 4 miliony EUR oproti návrhu 

rozpočtu sestavenému Komisí; 

 

45. souhlasí s tím, že je třeba dodatečné 

podpory ke zmírnění dopadu ruského 

zákazu dovozu některých zemědělských 

produktů a produktů rybolovu z Unie; vítá 

nouzová podpůrná opatření přijatá 

Evropskou komisí jako první reakce na 

krizi; zvyšuje proto spolufinancování Unie 

u opatření v oblasti propagace v rámci 

společné zemědělské politiky o 30 milionů 

EUR s cílem pomoci producentům nalézt 

alternativní odbytiště pro jejich produkci, a 

současně bude poskytnuta rybářům 

dodatečná podpora ve výši 5 milionů EUR 

z ENRF; je přesvědčen, že toto dodatečné 

financování by nemělo vést k nárůstu 

vývozu z EU do rozvojových zemí za ceny, 

které narušují tamní trhy; rozhodl se také 

zvýšit částku, která bude k dispozici pro 

programy Ovoce do škol a Mléko pro 

školy, o 7 milionů EUR, resp. o 4 miliony 

EUR oproti návrhu rozpočtu sestavenému 

Komisí; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/8 

Pozměňovací návrh  8 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45a. vyzývá Komisi, aby sledovala výdaje 

spojené s problematikou klimatu a 

neprodleně přijala nápravná opatření, 

bude-li ohroženo dosažení cíle 20 % či 

zachování účinnosti výdajových 

programů; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/9 

Pozměňovací návrh  9 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45b. navyšuje prostředky pro rozvoj 

venkova snížením přímých plateb, aby se 

částečně kompenzovaly škrty vyplývající z 

nového VFR; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/10 

Pozměňovací návrh  10 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45c. vyzývá členské státy, aby zajistily 

spravedlivé rozdělení prostředků zvýšením 

podpory pro udržitelné zemědělské 

systémy, které zachovávají biologickou 

rozmanitost, chrání vodní zdroje a 

úrodnost půdy a dbají na dobré životní 

podmínky zvířat a zaměstnanost; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



AM\1037306CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15. 10. 2014 A8-0014/11 

Pozměňovací návrh  11 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45d. domnívá se, že vývozní náhrady 

narušují trh a jsou v rozporu s cíli EU v 

oblasti rozvoje; proto podporuje jejich 

úplné zrušení; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/12 

Pozměňovací návrh  12 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 45 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 45e. je přesvědčen, že ani prostředky na 

SZP ani žádné jiné rozpočtové prostředky 

by neměly být vynakládány na 

financování činností spojených s býčími 

zápasy; připomíná, že financování 

takových činností je jednoznačným 

porušením Evropské úmluvy o ochraně 

zvířat chovaných pro hospodářské účely 

(směrnice Rady 98/58/ES); 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/13 

Pozměňovací návrh  13 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 61 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 61a. je přesvědčen, že nedůvěra veřejnosti 

vůči jednání o TTIP nepramení z 

množství informací zveřejňovaných 

Komisí, nýbrž z toho, že Komise 

neposkytla základní vyjednávací 

dokumenty, jejichž zveřejnění na 

internetu by neznamenalo náklady navíc, 

ale významně by zvýšilo důvěru veřejnosti 

v celý proces; domnívá se proto, že 

vytvoření nové rozpočtové položky ve výši 

4 miliony EUR je zbytečné; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/14 

Pozměňovací návrh  14 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 85 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 85a. zdůrazňuje, že Parlament usiloval o 

navýšení svého rozpočtu dle míry inflace; 

upozorňuje na to, že navýšení o 2,24 % 

současnou míru inflace značně 

přesahuje; dále je přesvědčen, že takové 

navýšení je v současné situaci jen obtížně 

obhajitelné; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/15 

Pozměňovací návrh  15 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86a. je přesvědčen, že v střednědobém 

výhledu by statut poslanců, který vyvolává 

značné náklady v souvislosti s novým 

volebním obdobím, měl být podroben 

revizi, aby se některé z těchto nákladů 

snížily; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/16 

Pozměňovací návrh  16 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 91 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 91a. je přesvědčen, že příspěvek na 

všeobecné výdaje poslanců by mohl být 

zdrojem dalších úspor; žádá, aby poslanci 

měli povinnost odůvodnit 50 % svých 

výdajů hrazených z příspěvku na 

všeobecné výdaje předložením příslušných 

dokladů; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/17 

Pozměňovací návrh  17 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 91 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 91b. oceňuje přístup Parlamentu a práci 

generálního tajemníka při zveřejňování 

údajů, zejména pokud jde o údaje o 

výsledcích voleb, při zajištění maximální 

transparentnosti z hlediska spolehlivého, 

včasného, strojově čitelného přístupu 

veřejnosti k informacím vytvořeným 

Parlamentem a v Parlamentu, který je 

založen na otevřené licenci a otevřených 

standardech; očekává, že budou ve svém 

úsilí v tomto směru pokračovat; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/18 

Pozměňovací návrh  18 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 107 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

107. rozhodně nesouhlasí se škrty, které 

provedla Komise ve výdajích spojených s 

politickými činnostmi VR a s tím 

spojenými výdaji nebo s opatřeními na 

informační a komunikační činnosti; 

vzhledem k začátku nového mandátu VR 

zvyšuje prostředky v příslušných 

rozpočtových položkách; 

 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


