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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

15. 10. 2014 A8-0014/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. zdůrazňuje význam decentralizovaných 

agentur, které jsou pro provádění politik 

a programů Unie zásadně důležité; 

zdůrazňuje, že je třeba jim poskytnout 

odpovídající finanční prostředky a 

zaměstnance, aby mohly řádně plnit 

úkoly, kterými je pověřil legislativní 

orgán; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. s politováním konstatuje, že i přesto 

Rada snížila prostředky v okruhu 5 o 27,6 

milionu EUR, z čehož je 16,7 milionu EUR 

ze správního rozpočtu Komise na výdaje 

na úředníky a dočasné zaměstnance, a to v 

důsledku zvýšení standardního paušálního 

snížení; 

63. konstatuje, že Rada snížila prostředky v 

okruhu 5 o 27,6 milionu EUR, z čehož je 

16,7 milionu EUR ze správního rozpočtu 

Komise na výdaje na úředníky a dočasné 

zaměstnance, a to v důsledku zvýšení 

standardního paušálního snížení; 

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

AM\1037334CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

15. 10. 2014 A8-0014/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. všímá si navíc prohlášení Rady 

připojeného k jejímu postoji, které 

poukazuje na „význam pečlivého 

sledování prostředků na všechny 

kategorie externích pracovníků vzhledem 

k dodatečné kapacitě vzniklé 

prodloužením pracovní doby“, a 

souběžných škrtů v podpůrných výdajích v 

různých oblastech politiky v úhrnné výši 

20,8 milionu EUR; kromě již zmíněných 

rizik, která skýtá tento typ škrtů, je 

považuje za neopodstatněné; připomíná, 

že podle IID ze dne 2. prosince 2013 měla 

být tato předpokládaná dodatečná 

kapacita již neutralizována postupným 

snížením stavu úředníků v průběhu pěti 

let o 5 %; v tomto ohledu poznamenává, 

že Komise již překračuje své závazky, 

protože snižuje stav zaměstnanců všech 

kategorií, ať jsou financováni z okruhu 5, 

nebo z okruhů jiných; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 66 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

66. obnovuje proto NR ve všech položkách 

správních a podpůrných výdajů a ve všech 

dalších položkách v okruhu 5, které Rada 

snížila; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 68 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

68. obecně souhlasí s Komisí 

vypracovanými odhady rozpočtových 

potřeb agentur; konstatuje, že Komise již 

výrazně snížila původní žádosti většiny 

agentur; 

68. obecně bere na vědomí Komisí 

vypracované odhady rozpočtových potřeb 

agentur; konstatuje, že Komise již snížila 

původní žádosti většiny agentur; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/24 

Pozměňovací návrh  24 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. domnívá se proto, že jakékoli další 

škrty, jak je navrhuje Rada, by ohrozily 

řádné fungování agentur a znemožnily by 

jim plnit úkoly, kterými je pověřil 

legislativní orgán; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/25 

Pozměňovací návrh  25 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 70 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. nemůže však akceptovat přístup 

Komise k zaměstnancům, podle něhož mají 

být plány pracovních míst agentur nejen 

sníženy o 1 % na základě politické dohody 

o VFR, která platí pro všechny orgány a 

instituce, ale mají rovněž přispět dalším 1 

% do „fondu pracovních míst určených 

k převodu“; 

70. bere na vědomí přístup Komise 

k zaměstnancům, podle něhož mají být 

plány pracovních míst agentur nejen 

sníženy o 1 % na základě politické dohody 

o VFR, která platí pro všechny orgány a 

instituce, ale mají rovněž přispět dalším 1 

% do „fondu pracovních míst určených 

k převodu“; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/26 

Pozměňovací návrh  26 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 71 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

71. zdůrazňuje, že dohodnuté snížení 

počtu zaměstnanců musí být založeno na 

stávajících zaměstnancích a úkolech 

k referenčnímu datu 31. prosince 2012 a 

že jakékoliv nové úkoly stávajících 

agentur nebo zřízení nových agentur musí 

provázet poskytnutí dalších zdrojů; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/27 

Pozměňovací návrh  27 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. zdůrazňuje, že všechny tři orgány, 

Komise, Rada a Parlament, by měly v 

duchu vzájemného respektu akceptovat 

odhady příjmů a výdajů obou složek 

rozpočtového orgánu, aniž by v nich 

prováděly jakékoli další změny; 

vypouští se 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/28 

Pozměňovací návrh  28 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

85. připomíná, že odhad příjmů a výdajů 

Parlamentu na rok 2015 byl stanoven na 1 

794 929 112 EUR, což odpovídá 

celkovému zvýšení oproti roku 2014 o 2,24 

%; zdůrazňuje však, že 0,67 % tohoto 

zvýšení představují náklady na právně 

závazné vyplácení mimořádného 

přechodného příspěvku, tzv. odchodného, 

při skončení mandátu poslance a 0,4 % 

představují výdaje vyplývající z dohody na 

úpravě platů a důchodů za roky 2011–

2012; zdůrazňuje, že výše ostatních výdajů 

se tedy zvýšila oproti roku 2014 o pouhých 

1,18 %; 

85. s politováním konstatuje, že odhad 

příjmů a výdajů Parlamentu na rok 2015 

byl stanoven na 1 794 929 112 EUR, což 

odpovídá celkovému zvýšení oproti roku 

2014 o 2,24 %; zdůrazňuje, že pouze 0,67 

% tohoto zvýšení představují náklady na 

právně závazné vyplácení mimořádného 

přechodného příspěvku, tzv. odchodného, 

při skončení mandátu poslance;  

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/29 

Pozměňovací návrh  29 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

91. rozhodl se zvýšit prostředky na 

financování evropských politických nadací 

o 3 miliony EUR, aby zajistil, aby mohly i 

politické nadace plně vykonávat své 

činnosti v celém spektru politických 

skupin a také zintenzívnit své činnosti, 

pokud jde o průzkum a prosazování 

různých koncepcí, aby mohly 

komunikovat a přicházet s náměty, jak 

posunout vpřed proces evropské 

integrace; zdůrazňuje, že toto zvýšení 

bude rozpočtově neutrální, protože o 

stejnou částku bude snížena pohotovostní 

rezerva; stanoví tedy celkovou výši svého 

rozpočtu na rok 2015 na 1 794 929 112 

EUR; poukazuje na to, že tato částka 

představuje 0% zvýšení oproti odhadu 

příjmů a výdajů přijatému na plenárním 

zasedání dne 17. dubna 2014; 

91. nemůže souhlasit se zvýšením 

prostředků na financování evropských 

politických nadací o 3 miliony EUR; 

Or. en 
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15. 10. 2014 A8-0014/30 

Pozměňovací návrh  30 

Marco Zanni, Marco Valli, Jonathan Arnott 

za skupinu EFDD 

 

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; 

107. bere na vědomí škrty, které provedla 

Komise ve výdajích spojených s 

politickými činnostmi VR a s tím 

spojenými výdaji nebo s opatřeními na 

informační a komunikační činnosti;  

Or. en 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


