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28.11.2016 A8-0346/1 

Pozměňovací návrh  1 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0346/2016 

Jens Geier 

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 6 a (nové) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na sdělení Komise ze dne 30. 

června 2016 o technických úpravách 

finančního rámce pro rok 2017 podle 

vývoje HND a úpravách přídělů na 

politiku soudržnosti (COM(2016)311); 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/2 

Pozměňovací návrh  2 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0346/2016 

Jens Geier 

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že po 

přezkoumání všech možností, jak 

financovat dodatečné a nepředvídané 

potřeby prostředků na závazky, navrhuje 

Komise uvolnit z rozpětí pro nepředvídané 

události prostředky ve výši 1 164,4 milionu 

EUR; tímto způsobem mají být nad rámec 

stropu závazků, který činí 2 578 milionů 

EUR v běžných cenách, doplněny 

prostředky na závazky určené na výdaje z 

okruhu 3 souhrnného rozpočtu Evropské 

unie v rozpočtovém roce 2017; 

A. vzhledem k tomu, že po 

přezkoumání téměř všech možností, jak 

financovat dodatečné a nepředvídané 

potřeby prostředků na závazky, navrhuje 

Komise uvolnit z rozpětí pro nepředvídané 

události, jehož absolutní objem pro rok 

2017 se odhaduje na 4 496,8 milionu 

EUR, prostředky ve výši 1 164,4 milionu 

EUR; tímto způsobem mají být nad rámec 

stropu závazků, který činí 2 578 milionů 

EUR v běžných cenách, doplněny 

prostředky na závazky určené na výdaje z 

okruhu 3 souhrnného rozpočtu Evropské 

unie v rozpočtovém roce 2017; 

Or. en 
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28.11.2016 A8-0346/3 

Pozměňovací návrh  3 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Martina Michels, 

Marisa Matias 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0346/2016 

Jens Geier 

Uvolnění prostředků z rozpětí pro nepředvídané události na rok 2017 

(COM(2016)0678 – C8-0420/2016 – 2016/2118(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Aa. vzhledem k tomu, že uvolnění 

prostředků z rozpětí pro nepředvídané 

události představuje krajní nástroj a že 

musí být provedeno co nejdříve, aby se 

doplnily nové prostředky, kterých bude 

podle odhadu zapotřebí, zejména v 

okruzích 1a a 1b;   vyjadřuje vážné 

znepokojení zejména nad zpožděním, 

které nabírá provádění unijních 

programů v rámci sdíleného řízení, a 

které tak připravuje půdu pro hromadění 

počtu žádostí o platby ke konci stávajícího 

VFR; vzhledem k tomu, že Komise 

dospěla k závěru, že podle současných 

prognóz mohou být aktualizované potřeby 

v oblasti plateb do roku 2020 uspokojeny v 

rámci stávajících stropů pouze za 

předpokladu, že bude plně využito celkové 

rozpětí pro platby, přičemž jeho roční 

limity budou v rámci předběžných 

opatření odstraněny, a že platby na 

zvláštní nástroje budou započítávány nad 

rámec stropů; vzhledem k tomu, že by tedy 

tato otázka měla být rámci revize VFR 

jednoznačně a s konečnou platností 

vyřešena; 

Or. en 
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