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21. 10. 2015 A8-0298/12 

Pozměňovací návrh  12 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. rozhodl se, že učiní kroky také v 

souvislosti s pokračující krizí, která má 

dopad na evropské zemědělce, především 

pak v odvětví mléka a mléčných výrobků, 

a že do svého postoje k rozpočtu na rok 

2016 zahrne mimořádná podpůrná 

opatření v hodnotě 500 milionů EUR, 

která oznámila Komise; věří, že na základě 

návrhu Komise na změnu č. 2/2016 bude 

možné určit přesné rozpočtové položky, 

které budou v tomto ohledu navýšeny; vítá 

rozhodnutí Komise přenést nevyužité 

prostředky z rezervy pro případ krizí z 

rozpočtu na rok 2015 do rozpočtu na rok 

2016 a bere na vědomí, že tyto nevyužité 

prostředky budou využity na proplacení 

přímých plateb příjemcům podle nařízení 

(EU) č. 1306/2013; 

6. rozhodl se, že učiní kroky také v 

souvislosti s pokračující krizí, která má 

dopad na evropské zemědělce, především 

pak v odvětví mléka a mléčných výrobků, 

a že do svého postoje zahrne dodatečné 

prostředky pro rozpočet na rok 2016 

přispívající k mimořádným podpůrným 

opatřením v hodnotě 500 milionů EUR, 

která oznámila Komise; věří, že na základě 

návrhu Komise na změnu č. 2/2016 bude 

možné určit přesné rozpočtové položky, 

které budou v tomto ohledu navýšeny, a 

rozsah navýšení; připomíná, že bez 

opatření, jako je řízení nabídky, nebude 

pomoc v krizových situacích účinná při 

řešení stávající neudržitelné situace na 

zemědělských trzích, a že mimoto se 

ukázalo, že využívání zastaralých nástrojů 

určených k účinnému vývozu našich 

strukturálních přebytků poškozuje trhy a 

zemědělce v rozvojových zemích; je proto 

přesvědčen, že by další finanční 
prostředky neměly vést k vyššímu exportu 

EU do rozvojových zemí za ceny, které 

oslabují trhy a poškozují zdroj obživy v 

těchto zemích; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/13 

Pozměňovací návrh  13 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyjadřuje politování nad tím, že 

expertní skupiny Komise jsou nadále 

nevyvážené, neboť jim nepřiměřeně 

dominují korporátní zájmy; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/14 

Pozměňovací návrh  14 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  

20. potvrzuje svou podporu programu 

ITER a je odhodlán pro něj zajistit 

odpovídající financování; je však 

znepokojen možnými dalšími prodlevami a 

dodatečnými náklady u tohoto programu a 

také souvisejícími možnými dopady na 

rozpočet Unie; lituje tudíž, že nemohl 

posoudit výši prostředků programu ITER 

na rok 2016 ve srovnání s aktualizovaným 

platebním plánem a časovým rozpisem, jež 

mají být v Radě ITER předloženy až v 

listopadu 2015; očekává však, že tento 

revidovaný plán dostatečným způsobem 

prokáže, že byla náležitě zohledněna 

doporučení Parlamentu uvedená 

v příslušném usnesení o udělení absolutoria 

za rok 2013
8
, a že bude zajištěno řádné 

finanční hospodaření a efektivita výdajů; 

má v úmyslu předložit tuto záležitost v 

rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na 

rok 2016; mimoto trvá na tom, že je nutné 

zajistit plnou transparentnost využívání 

příspěvků společného podniku Fusion for 

Energy do programu ITER; žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který 

poskytne jasnou představu o výši 

finančních zdrojů přidělených na tento 

mezinárodní projekt a který zajistí 

vyhodnocování účelnosti jejich 

20. je však znepokojen pravděpodobnými 

dalšími prodlevami a dodatečnými náklady 

u programu ITER a také souvisejícími 

možnými dopady na rozpočet Unie; lituje 

tudíž, že nemohl posoudit výši prostředků 

programu ITER na rok 2016 ve srovnání 

s aktualizovaným platebním plánem a 

časovým rozpisem, jež mají být v Radě 

ITER předloženy až v listopadu 2015; 

obává se, že tento revidovaný plán 

neposkytne dostatečné důkazy o tom, že 

byla náležitě zohledněna doporučení 

Parlamentu uvedená v příslušném usnesení 

o udělení absolutoria za rok 2013, a že 

bude zajištěno řádné finanční hospodaření 

a efektivita výdajů; má v úmyslu předložit 

tuto záležitost v rámci dohodovacího řízení 

o rozpočtu na rok 2016; mimoto trvá na 

tom, že je nutné zajistit plnou 

transparentnost využívání příspěvků 

společného podniku Fusion for Energy do 

programu ITER;  žádá řádný mechanismus 

zodpovědnosti, který poskytne jasnou 

představu o výši finančních zdrojů 

přidělených na tento mezinárodní projekt a 

který zajistí vyhodnocování účelnosti jejich 

vynakládání; 
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vynakládání; 

8
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

29. dubna 2015 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 

společného podniku pro ITER a rozvoj 

energie z jaderné syntézy na rozpočtový 

rok 2013 (Přijaté texty, 

P8_TA(2015)0168). 

 

8
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

29. dubna 2015 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 

společného podniku pro ITER a rozvoj 

energie z jaderné syntézy na rozpočtový 

rok 2013 (Přijaté texty, 

P8_TA(2015)0168). 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/15 

Pozměňovací návrh  15 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. potvrzuje svou podporu programu 

ITER a je odhodlán pro něj zajistit 

odpovídající financování; je však 

znepokojen možnými dalšími prodlevami a 

dodatečnými náklady u tohoto programu a 

také souvisejícími možnými dopady na 

rozpočet Unie; lituje tudíž, že nemohl 

posoudit výši prostředků programu ITER 

na rok 2016 ve srovnání s aktualizovaným 

platebním plánem a časovým rozpisem, jež 

mají být v Radě ITER předloženy až v 

listopadu 2015; očekává však, že tento 

revidovaný plán dostatečným způsobem 

prokáže, že byla náležitě zohledněna 

doporučení Parlamentu uvedená 

v příslušném usnesení o udělení absolutoria 

za rok 2013, a že bude zajištěno řádné 

finanční hospodaření a efektivita výdajů; 

má v úmyslu předložit tuto záležitost v 

rámci dohodovacího řízení o rozpočtu na 

rok 2016; mimoto trvá na tom, že je nutné 

zajistit plnou transparentnost využívání 

příspěvků společného podniku Fusion for 

Energy do programu ITER; žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který 

poskytne jasnou představu o výši 

finančních zdrojů přidělených na tento 

mezinárodní projekt a který zajistí 

vyhodnocování účelnosti jejich 

vynakládání; 

20. potvrzuje svou podporu programu 

ITER a je odhodlán pro něj zajistit 

odpovídající financování; je však 

znepokojen možnými dalšími prodlevami a 

dodatečnými náklady u tohoto programu a 

také souvisejícími možnými dopady na 

rozpočet Unie; lituje tudíž, že nemohl 

posoudit výši prostředků programu ITER 

na rok 2016 ve srovnání s aktualizovaným 

platebním plánem a časovým rozpisem, jež 

mají být v Radě ITER předloženy až v 

listopadu 2015; očekává však, že tento 

revidovaný plán dostatečným způsobem 

prokáže, že byla náležitě zohledněna 

doporučení Parlamentu uvedená v 

příslušném usnesení o udělení absolutoria 

za rok 2013, a že bude zajištěno finanční 

zdraví a efektivita výdajů; má v úmyslu 

předložit tuto záležitost v rámci 

dohodovacího řízení o rozpočtu na rok 

2016; mimoto trvá na tom, že je nutné 

zajistit plnou transparentnost využívání 

příspěvků společného podniku Fusion for 

Energy do programu ITER;  žádá řádný 

mechanismus zodpovědnosti, který 

poskytne jasnou představu o výši 

finančních zdrojů přidělených na tento 

mezinárodní projekt a který zajistí 

vyhodnocování účelnosti jejich 

vynakládání; navrhuje, aby byly 

prostředky vloženy do rezervy a uvolněny 
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8
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

29. dubna 2015 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 

společného podniku pro ITER a rozvoj 

energie z jaderné syntézy na rozpočtový 

rok 2013 (Přijaté texty, 

P8_TA(2015)0168). 

až v případě, že aktualizovaný plán 

projektu, který má být předložen v 

listopadu 2015, dostatečně prokáže, že 

byly náležitě zohledněny doporučení 

Parlamentu; 

8
Usnesení Evropského parlamentu ze dne 

29. dubna 2015 obsahující připomínky, 

které jsou nedílnou součástí rozhodnutí 

o udělení absolutoria za plnění rozpočtu 

společného podniku pro ITER a rozvoj 

energie z jaderné syntézy na rozpočtový 

rok 2013 (Přijaté texty, 

P8_TA(2015)0168). 

  

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/16 

Pozměňovací návrh  16 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. je nanejvýš znepokojen tím, že 

německá vláda spolu s dalšími stranami 

potvrdila, že harmonogram programu 

ITER ani jeho plán výdajů, který již byl 

upraven a navýšen, nejsou realistické; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/17 

Pozměňovací návrh  17 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20b. poukazuje na obrovský rozdíl mezi 

finančními prostředky v rozpočtu EU 

určenými na činnosti v oblasti atomové 

energie a prostředky na podporu pro 

energii z obnovitelných zdrojů 

orientovanou na budoucnost; je proto 

přesvědčen, že pokud by se od projektu 

ITER upustilo, uvolnily by se tolik 

potřebné zdroje, které by bylo možno 

využít na technologie v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů, které již fungují; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/18 

Pozměňovací návrh  18 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20c. je přesvědčen, že účel rozpočtové 

položky pro program Euratom týkající se 

jaderného štěpení a radiační ochrany by 

se měl změnit a zaměřit se na vyřazování 

jaderných elektráren z provozu a že ve 

stejném duchu by prostředky na činnosti 

Společného výzkumného střediska v 

oblasti jaderné energie měly být použity 

výhradně na činnosti nezbytné k 

provádění bezpečnostních opatření; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/19 

Pozměňovací návrh  19 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. zapisuje do rezervy část prostředků na 

standardizaci účetního výkaznictví a auditů 

a požaduje, aby byla uskutečněna 

doporučení uvedená v Maystadtově zprávě, 

která se týkají úkolů a povinností skupiny 

EFRAG, čímž by se rovněž zvýšil vliv 

Unie při stanovování mezinárodních 

účetních standardů; 

21. zapisuje do rezervy část prostředků na 

standardizaci účetního výkaznictví a auditů 

a požaduje, aby byla uskutečněna 

doporučení uvedená v Maystadtově zprávě, 

která se týkají úkolů a povinností skupiny 

EFRAG, čímž by se rovněž zvýšil vliv 

Unie při stanovování mezinárodních 

účetních standardů; je rovněž znepokojen 

skutečností, že značné finanční prostředky 

EU poskytované nadaci IFRS se 

neprojevily nezbytnými zlepšením v oblasti 

zodpovědnosti, transparentnosti a 

demokracie; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/20 

Pozměňovací návrh  20 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

28. vítá skutečnost, že Komise předložila 

komplexní balíček mimořádných opatření 

v hodnotě 500 milionů EUR na podporu 

evropských zemědělců, především v 

odvětví mléka a mléčných výrobků, které 

je v situaci klesajících cen komodit a větší 

produkce mléka; zdůrazňuje, že dopady 

jsou nejzávažnější v odlehlých oblastech, 

kde je socioekonomický význam odvětví 

mléka a mléčných výrobků naprosto 

jednoznačný; zapisuje tuto částku do 

rozpočtu při svém čtení jako výraz podpory 

krokům oznámeným Komisí a očekává, že 

bude plně začleněna do rozpočtu při 

dohodovacím postupu na základě návrhu 

na změnu; zdůrazňuje, že tento balíček by 

měl doplňovat celou škálu opatření 

zaměřených na řešení ztrát a dlouhodobých 

dopadů, s nimiž se evropští zemědělci 

potýkají v důsledku ruského embarga na 

zemědělské produkty, neboť Rusko je 

doposud druhým nejvýznamnějším 

odbytištěm pro vývozy zemědělských 

produktů Unie; 

28. všímá si skutečnosti, že Komise 

předložila komplexní balíček mimořádných 

opatření v hodnotě 500 milionů EUR na 

podporu evropských zemědělců, především 

v odvětví mléka a mléčných výrobků, které 

je v situaci klesajících cen komodit a větší 

produkce mléka; zdůrazňuje, že dopady 

jsou nejzávažnější v odlehlých oblastech, 

kde je socioekonomický význam odvětví 

mléka a mléčných výrobků naprosto 

jednoznačný; zapisuje tuto částku do 

rozpočtu při svém čtení a očekává, že bude 

plně začleněna do rozpočtu při 

dohodovacím postupu na základě návrhu 

na změnu; připomíná, že bez opatření, 

jako je řízení nabídky, nebude pomoc v 

krizových situacích účinná při řešení 

stávající neudržitelné situace na 

zemědělských trzích a hrozí riziko, že bude 

pokračovat dumping zemědělských 

produktů EU v rozvojových zemích; 

zdůrazňuje, že tento balíček by měl 

doplňovat celou škálu opatření zaměřených 

na řešení ztrát a dlouhodobých dopadů, s 

nimiž se evropští zemědělci potýkají v 

důsledku ruského embarga na zemědělské 

produkty, neboť Rusko je doposud druhým 

nejvýznamnějším odbytištěm pro vývozy 

zemědělských produktů Unie; 

Or. en 
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21. 10. 2015 A8-0298/21 

Pozměňovací návrh  21 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2016 - všechny oddíly 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. domnívá se, že vývozní náhrady 

deformují obchod a jsou v rozporu s cíli v 

EU v oblasti rozvoje; podporuje proto 

jejich úplné zrušení; 

Or. en 

 

 


