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4. 7. 2016 A8-0224/11 

Pozměňovací návrh  11 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; opakuje, že jednoznačně 

podporuje myšlenku zřízení fondu EFSI, 

který poskytně silný a cílený impuls 

hospodářským odvětvím, která přispívají k 

růstu a zaměstnanosti; podotýká, že řada 

projektů již byla schválena a je ve fázi 

provádění; konstatuje, že záruku, kterou 

Unie poskytuje fondu EFSI, zajišťuje 

záruční fond v hodnotě 8 miliard EUR 

zřízený v rámci rozpočtu EU; 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; podotýká, že řada projektů 

již byla schválena a je ve fázi provádění; 

konstatuje, že záruku, kterou Unie 

poskytuje fondu EFSI, zajišťuje záruční 

fond v hodnotě 8 miliard EUR zřízený v 

rámci rozpočtu EU; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/12 

Pozměňovací návrh  12 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. je přesvědčen, že z rozpočtu EU by 

neměly být financovány nové iniciativy na 

úkor stávajících programů a politik Unie, 

přičemž plně potvrzuje myšlenku rozsáhlé 

politické a finanční podpory pro EFSI; 

hodlá splnit svůj závazek a v plném 

rozsahu kompenzovat škrty související s 

EFSI v rozpočtu programu Horizont 2020 a 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

umožnit jim splnit své cíle vytyčené před 

pouhými dvěma roky a umožnit Unii 

dosáhnout svých cílů v oblasti výzkumu a 

inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

úroveň financování dalších programů v 

podokruhu 1a („konkurenceschopnost pro 

růst a zaměstnanost“) by neměla být touto 

kompenzací ovlivněna, přičemž poukazuje 

na nesporný jejich přínos k růstu, k tvorbě 

pracovních míst a ke 

konkurenceschopnosti; je přesvědčen, že 

rozpětí v podokruhu 1a nejsou s ohledem 

na tyto potřeby dostatečná, a vybízí tedy k 

navýšení stropu v tomto podokruhu; 

42. zdůrazňuje proto, že 

maximalistický přístup revize VFR by 

mohl mít za následek navýšení VFR až na 

strop vlastních zdrojů (1,29 % HND EU 

v položkách závazků), jež by vedlo k 

přibližnému nárůstu investic o 150 

miliard EUR, aby mohly být dosaženy cíle 

strategie EU 2020 a splněny mezinárodní 

závazky EU, například cíle COP 21 a 

úkoly v rámci rozvojových cílů tisíciletí; 

znovu proto opakuje názor, že návrh 

Komise, který byl seškrtán o 85 miliard 

EUR, by na financování stávajících 

politických priorit spjatých se strategií EU 

pro inteligentní a udržitelný růst 

podporující začlenění, nových úkolů 

uložených Lisabonskou smlouvou či 

nepředvídaných událostí, nemluvě o 

politických cílech a závazcích, které si 

Evropská rada stanovila sama, nestačil; 

tudíž se domnívá, že výsledek revize by 

měl logicky směřovat k tomu, aby byl mezi 

výše uvedeným minimem a maximem; je 

přesvědčen, že z rozpočtu EU by neměly 

být financovány nové iniciativy na úkor 

stávajících programů a politik Unie, 

přičemž plně potvrzuje myšlenku rozsáhlé 

politické a finanční podpory pro EFSI; 

hodlá splnit svůj závazek a v plném 

rozsahu kompenzovat škrty související s 
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EFSI v rozpočtu programu Horizont 2020 a 

Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

umožnit jim splnit své cíle vytyčené před 

pouhými dvěma roky a umožnit Unii 

dosáhnout svých cílů v oblasti výzkumu a 

inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

úroveň financování dalších programů v 

podokruhu 1a („konkurenceschopnost pro 

růst a zaměstnanost“) by neměla být touto 

kompenzací ovlivněna, přičemž poukazuje 

na nesporný jejich přínos k růstu, k tvorbě 

pracovních míst a ke 

konkurenceschopnosti; je přesvědčen, že 

rozpětí v podokruhu 1a nejsou s ohledem 

na tyto potřeby dostatečná, a vybízí tedy k 

navýšení stropu v tomto podokruhu; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/13 

Pozměňovací návrh  13 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. opakuje, že opatření zaměřená na 

řešení humanitárních problémů by 

neměla být financována na úkor 

prostředků, které EU poskytuje na rozvoj 

a na politiky v dalších oblastech; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/14 

Pozměňovací návrh  14 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47b. je toho názoru, že nové politické 

priority by neměly být navrhovány na 

úkor schválených programů stávajícího 

VFR, jako je program Horizont 2020, 

CEF, Program pro konkurenceschopnost 

podniků a malých a středních podniků 

(COSME), či programy Galileo a 

Copernicus, ani na úkor celkových 

finančních obnosů předem přidělených 

členským státům, které by měly být plně 

provedeny; zdůrazňuje však skutečnost, že 

rozpočet ITER je větší než jakákoli jiná 

investice do výzkumu a vývoje v oblasti 

energetiky; hluboce lituje toho, že některé 

členské státy jsou kvůli prudkému nárůstu 

nákladů na ITER nuceny přezkoumávat 

své priority pro financování výzkumu; 

zdůrazňuje, že Parlament hlasoval pro to, 

aby bylo zamítnuto schválení účetní 

závěrky projektu ITER za rok 2014 z 

důvodu špatného hospodaření, prodlev 

a neúměrných nákladů; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/15 

Pozměňovací návrh  15 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47c. je přesvědčen o tom, že ITER je 

největší chybně přidělenou investicí EU 

v oblasti energetického výzkumu a vývoje; 

vyzývá, aby investice určené na ITER byly 

zastaveny a přerozděleny na vývoj a 

zavádění řešení v oblasti udržitelné 

energie, která již existují nebo která 

budou k dispozici v blízké budoucnosti, 

aby bylo možné účinně přispět ke splnění 

klimatických a energetických cílů do roku 

2020; 

Or. en 



 

AM\1100077CS.doc  PE585.330v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4. 7. 2016 A8-0224/16 

Pozměňovací návrh  16 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47d. požaduje vyšší finanční podporu třem 

evropským programům zaměřeným přímo 

na občany (Kreativní Evropa, Evropa pro 

občany a Erasmus+), neboť tyto 

programy vytvářejí nové položky dotací, 

které umožní reagovat na současnou 

situaci v souvislosti s integrací uprchlíků 

a jejich vzděláváním, a jsou předvojem 

akcí vedených Unií a členskými státy 

s cílem zlepšit celkovou sociální situaci, 

vzájemné porozumění a společné soužití v 

našich rozmanitých společnostech; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/17 

Pozměňovací návrh  17 

Ernest Maragall 

vza skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. domnívá se, že přednostně je třeba 

přijmout opatření k prevenci nové platební 

krize, k níž by mohlo dojít ke konci 

stávajícího VFR; pevně věří, že je třeba 

všemi možnými prostředky zabránit 

nahromadění nevyřízených neuhrazených 

plateb, k němuž došlo v předchozím 

období; nicméně zdůrazňuje, že již dnes lze 

očekávat, že ve druhé polovině VFR dojde 

k výraznému tlaku na platby, přičemž 

potřeby prostředků na platby by měly 

současně dosáhnout svého normálního 

maxima; domnívá se, že dodatečný tlak je 

způsoben mimo jiné kompenzací rozpětí 

pro nepředvídané události vůči beztak 

omezeným stropům plateb na období 

2018–2020, značným zpožděním, pokud 

jde o zahájení nových programů v rámci 

sdíleného řízení, včetně YEI, profilem 

plateb EFSI a dodatečnými platbami 

odpovídajícími nedávnému zvýšení 

závazků v souvislosti s migrační a 

uprchlickou krizí; 

48. zdůrazňuje proto, že 

maximalistický přístup revize VFR by 

mohl mít za následek navýšení VFR až na 

strop vlastních zdrojů (1,23 % HND EU 

v položkách plateb), jež by mohlo vést k 

získání dalších zhruba 120 miliard EUR; 

znovu proto opakuje svůj názor, že návrh 

Komise, který byl seškrtán o 91 miliard 

EUR v položkách na platby, by nebyl 

schopen překlenout nepoměr mezi 

závazky a platbami a omezit neuhrazené 

závazky (RAL); tudíž se domnívá, že 

výsledek revize by měl logicky směřovat k 

tomu, aby byl mezi výše uvedeným 

minimem a maximem; domnívá se, že 

přednostně je třeba přijmout opatření k 

prevenci nové platební krize, k níž by 

mohlo dojít ke konci stávajícího VFR; 

pevně věří, že je třeba všemi možnými 

prostředky zabránit nahromadění 

nevyřízených neuhrazených plateb, k 

němuž došlo v předchozím období; 

nicméně zdůrazňuje, že již dnes lze 

očekávat, že ve druhé polovině VFR dojde 

k výraznému tlaku na platby, přičemž 

potřeby prostředků na platby by měly 

současně dosáhnout svého normálního 

maxima; domnívá se, že dodatečný tlak je 

způsoben mimo jiné kompenzací rozpětí 

pro nepředvídané události vůči beztak 
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omezeným stropům plateb na období 

2018–2020, značným zpožděním, pokud 

jde o zahájení nových programů v rámci 

sdíleného řízení, včetně YEI, profilem 

plateb EFSI a dodatečnými platbami 

odpovídajícími nedávnému zvýšení 

závazků v souvislosti s migrační a 

uprchlickou krizí; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/18 

Pozměňovací návrh  18 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. konstatuje, že dohoda z konference 

COP 21 konané v Paříži je univerzální, 

dynamickou a diferencovanou dohodou 

zaměřenou na řešení problému změny 

klimatu; zdůrazňuje, že na základě této 

dohody je nutné vyčlenit finanční 

prostředky EU na podporu klimatických 

opatření v rozvojových zemích; 

zdůrazňuje, že veškeré finanční prostředky 

vyčleněné na případná opatření na základě 

dohody COP 21 by se měla dodatečně 

připojit ke stávajícím prostředkům 

vyčleněným na činnosti týkající se změny 

klimatu a vyzývá Komisi, aby představila 

svou strategii provádění a své první 

hodnocení možného dopadu dohody COP 

21 na rozpočet EU dříve, než dojde k jeho 

přezkumu; zdůrazňuje dále, že revize VFR 

skýtá vynikající příležitost zajistit, aby bylo 

dosaženo cílových 20 % rozpočtových 

prostředků na opatření spojená s 

klimatem a připravit možné zvýšení této 

hodnoty v souladu s mezinárodními 

závazky EU přijatými na konferenci 

COP 21; vyzývá Komisi, aby zajistila, aby 

byl mechanismus systematického 

začleňování kritéria změny klimatu plně 

funkční a byla zdokonalena stávající 

metoda sledování takového financování; 

připomíná dále, že EU se rovněž zavázala 

60. konstatuje, že dohoda z konference 

COP 21 konané v Paříži je univerzální, 

dynamickou a diferencovanou dohodou 

zaměřenou na řešení problému změny 

klimatu; zdůrazňuje, že na základě této 

dohody je nutné vyčlenit finanční 

prostředky EU na podporu klimatických 

opatření v rozvojových zemích; 

zdůrazňuje, že veškeré finanční prostředky 

vyčleněné na případná opatření na základě 

dohody COP 21 by se měla dodatečně 

připojit ke stávajícím prostředkům 

vyčleněným na činnosti týkající se změny 

klimatu a vyzývá Komisi, aby představila 

svou strategii provádění a své první 

hodnocení možného dopadu dohody COP 

21 na rozpočet EU dříve, než dojde k jeho 

přezkumu; zdůrazňuje dále, že revize VFR 

skýtá vynikající příležitost k okamžitému 

zvýšení výdajů v rozpočtu EU, které jsou 

spojeny s klimatem, z 20 % na 30 % v 

souladu s mezinárodními závazky EU 

přijatými v Paříži v prosinci 2015; ; 

vyzývá Komisi, aby zajistila, aby byl 

mechanismus systematického začleňování 

kritéria změny klimatu plně funkční a byla 

zdokonalena stávající metoda sledování 

takového financování; připomíná dále, že 

EU se rovněž zavázala provádět strategický 

plán pro podporu biologické rozmanitosti v 
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provádět strategický plán pro podporu 

biologické rozmanitosti v rámci 

odpovídající úmluvy OSN, a zdůrazňuje, 

že by měla vyčlenit dostatečné zdroje na 

splnění svých závazků v této oblasti; 

rámci odpovídající úmluvy OSN, a 

zdůrazňuje, že by měla vyčlenit dostatečné 

zdroje na splnění svých závazků v této 

oblasti; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/19 

Pozměňovací návrh  19 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. trvá na tom, že legislativní proces 

přijímání nového VFR by měl být uzavřen 

do konce roku 2018 na základě 

důkladných jednání mezi Parlamentem a 

Radou; zdůrazňuje, že bude-li dohody 

ohledně VFR dosaženo včas, bude možné 

rychle přijmout všechny odvětvové 

předpisy a umožní se také, aby byly nové 

programy zahájeny bez odkladu k 1. lednu 

2021; zdůrazňuje, že je důležité lépe 

informovat vnitrostátní parlamenty a 

evropské občany o výzvách nového VFR, 

ve vhodných případech prostřednictvím 

pořádání interinstitucionálních 

meziparlamentních konferencí; 

86. zdůrazňuje, že bude-li dohody 

ohledně VFR dosaženo včas, bude možné 

rychle přijmout všechny odvětvové 

předpisy a umožní se také, aby byly nové 

programy zahájeny bez odkladu k 1. lednu 

2021; zdůrazňuje, že je důležité lépe 

informovat vnitrostátní parlamenty a 

evropské občany o výzvách nového VFR, 

ve vhodných případech prostřednictvím 

pořádání interinstitucionálních 

meziparlamentních konferencí; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/20 

Pozměňovací návrh  20 

Ernest Maragall 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 86 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 86a. konstatuje, že dohoda, na níž se dne 

12. prosince 2015 shodlo v Paříži 169 

stran Rámcové úmluvy OSN o změně 

klimatu, je univerzální, závaznou, 

dynamickou a diferencovanou dohodou 

zaměřenou na řešení problému změny 

klimatu; vyzývá Komisi, aby představila 

své první hodnocení možného dopadu 

dohody COP21 na rozpočet EU zavčas 

před jeho revizí; vyzývá Komisi, aby u 

VFR na období po roce 2020 zvýšila 

výdaje v rozpočtu EU, které jsou spojené s 

klimatem, na 50 % a aby zlepšila stávající 

metodu sledování těchto výdajů v souladu 

s Pařížskou dohodou o celosvětovém boji 

proti změně klimatu a v tomto ohledu 

prokázala vůdčí iniciativu Evropy; 

Or. en 

 

 


