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19.10.2016 A8-0287/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 18 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 konstatuje, že projekty vybrané pro 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI) nepředstavují nové investice do 

reálné ekonomiky, ale spíše refinancování 

stávajících projektů s pochybnou 

dlouhodobou hospodářskou, sociální a 

environmentální hodnotou; znovu 

opakuje, že je přesvědčen o tom, že EFSI 

není vhodným nástrojem k zaručení růstu 

a rozvoje; domnívá se proto, že prostředky 

určené na financování záručního fondu 

EFSI by bylo možné využít lépe k řešení 

jiných naléhavých problémů a priorit; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 19 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 zdůrazňuje, že prostředky vyčleněné na 

program TEN-T by neměly být používány 

k financování projektů bez skutečné 

přidané hodnoty a projektů, které jsou 

uskutečňovány proti vůli dotčených 

komunit v dané lokalitě; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Zanni, Marco Valli, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela 

Aiuto, David Borrelli, Tiziana Beghin, Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao, Rosa 

D'Amato, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Giulia Moi, Piernicola Pedicini, Dario 

Tamburrano, Marco Zullo, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 znovu upozorňuje na to, že prostředky 

SZP by neměly být používány k dotacím 

chovu býků, kteří jsou určeni k býčím 

zápasům, při nichž jsou zvířata zabíjena; 

naléhá na Komisi, aby neprodleně 

předložila nezbytné legislativní změny, 

které tento požadavek, jenž byl vznesen již 

v souhrnném rozpočtu Evropské unie na 

finanční rok 2016, zohlední v praxi; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. opakuje svůj nesouhlas s 

přístupem Komise a Rady ve věci lidských 

zdrojů agentur, a proto mění značný počet 

plánů pracovních míst; znovu zdůrazňuje, 

že podle interinstitucionální dohody by 

každá agentura měla v průběhu pěti let 

snížit počet pracovních míst o 5 %, avšak 

nová pracovní místa, která jsou zapotřebí 

k plnění dalších úkolů spojených s novým 

vývojem dané politiky a s novými 

právními předpisy od roku 2013, musí 

také provázet dodatečné zdroje a je třeba 

je nezapočítávat při plnění cíle snižování 

stavu zaměstnanců podle IID; zdůrazňuje 

proto opět, že nesouhlasí s myšlenkou 

fondu pracovních míst určených 

k převodu mezi agenturami, ale potvrzuje, 

že je ochoten uvolnit pracovní místa 

dosažením vyšší efektivity mezi agenturami 

prostřednictvím intenzivnější správní 

spolupráce nebo v případě potřeby i 

sloučením a sdružováním některých funkcí 

buď s Komisí, nebo jinou agenturou; 

77. vítá koncepci fondu pracovních 

míst určených k převodu mezi agenturami 

a vybízí k jejímu využívání vždy, kdy je to 

možné; znovu zdůrazňuje, že podle 

interinstitucionální dohody by každá 

agentura měla v průběhu pěti let snížit 

počet pracovních míst o 5 %; potvrzuje, že 

je ochoten snížit počet pracovních míst 

zefektivněním činnosti mezi agenturami 

prostřednictvím intenzivnější správní 

spolupráce, nebo v případě potřeby i 

přezkoumat možnosti jejich sloučení, a 

sdružováním některých funkcí buď s 

Komisí, nebo s jinou agenturou; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 88 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 s politováním bere na vědomí návrh 

internalizovat službu řidičů, což bude 

obnášet  výdaje navíc; domnívá se, že 

v zájmu snížení výdajů by služba řidičů 

měla být poskytována pouze při cestách 

mezi letištěm nebo nádražím a pracovním 

místem a že by mělo být upřednostňováno 

používání minivanů a autobusů s 

odjezdem ve stanovené časy; vyzdvihuje 

velké ekonomické, sociální 

a environmentální výhody nového 

vlakového propojení bruselského letiště 

s bruselskou zastávkou Gare du 

Luxembourg; domnívá se, že veškeré 

ostatní cesty by si měli poslanci zařizovat 

soukromě; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. schvaluje změny ve svém plánu 

pracovních míst a v příslušných 

rozpočtových prostředcích v reakci na 

dodatečné potřeby politických skupin; 

plně kompenzuje tato zvýšení snížením 

prostředků v pohotovostní rezervě a v 

rozpočtové položce na zařízení prostor; 

89. vyjadřuje politování nad zvýšením 

výdajů na parlamentní asistenci a nad 

dalšími požadavky politických skupin; je 

přesvědčen, že poslancům je již při výkonu 

jejich parlamentních činností poskytována 

adekvátní podpora; kromě toho žádá, aby 

byly sníženy platy, příspěvky a cestovní 

výdaje poslanců EP; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. připomíná své rozhodnutí vyjmout 

z cíle snížení stavu zaměstnanců o 5 % 

politické skupiny, jak zdůraznil ve svých 

usnesení o rozpočtu na rok 2014, na rok 

2015 a na rok 201614 ; 

90. domnívá se, že celkový stav 

zaměstnanců v politických skupinách by 

měl být zahrnut do cíle snížení stavu 

zaměstnanců o 5 %; 

_________________  

14 Přijaté texty, P8_TA(2015)0376.  

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 92 – pododstavec 1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 s politováním konstatuje, že bylo navýšeno 

veřejné financování evropských 

politických stran (z 10 339 866 EUR 

v roce 2008 na 31 905 000 v roce 2017) 

a evropských politických nadací 

(z 4 268 630 EUR v roce 2008 na 

19 000 000 EUR v roce 2017); 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 94 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

94. ponechává ve svém plánu 

pracovních míst na rok 2017 i 35 nových 

míst, která byla požadována v NOR 

3/2016 k posílení bezpečnosti institucí; 

vyjímá tato pracovní místa z cíle 5% 

snížení stavu zaměstnanců, neboť z 

hlediska Parlamentu souvisejí s novou 

činností; 

vypouští se 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 108 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

108. obnovuje 12 pracovních míst spolu 

s příslušnými prostředky, které zrušila 

Komise v NR, v souladu s výše uvedenou 

dohodou o spolupráci, aby plán 

pracovních míst odrážel skutečný počet 

pracovních míst přesunutých z 
Evropského hospodářského a sociálního 

výboru do Parlamentu; 

108. žádá, aby byla zásadně 

přehodnocena úloha Evropského 

hospodářského a sociálního výboru a aby 

byly následně sníženy jeho prostředky; 

Or. en 
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19.10.2016 A8-0287/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0287/2016 

Jens Geier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2017 – všechny oddíly 

2016/2047(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 110 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

110. obnovuje osm pracovních míst 

spolu s příslušnými prostředky, které 

zrušila Komise v NR, v souladu s výše 

uvedenou dohodou o spolupráci, aby plán 

pracovních míst odrážel skutečný počet 

pracovních míst přesunutých z Výboru 

regionů do Parlamentu; 

110. žádá, aby byla zásadně 

přehodnocena úloha Výboru regionů 

a aby byly následně sníženy jeho 

prostředky; 

Or. en 

 

 


