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12.3.2018 A8-0062/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

D. vzhledem k tomu, že populistická a 

extremistická hnutí v členských státech 

šířila a přiživovala zavádějící informace o 

EU a jejím rozpočtu, což zdůraznilo, že je 

třeba zajistit kvalitnější a transparentnější 

informace;  

vypouští se 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že podle údajů 

Eurostatu a navzdory tomu, co tvrdí 

populisté, se občané EU vyjadřují o 

budoucnosti EU optimisticky; zdůrazňuje, 

že by Unie měla plnit své úkoly a 

povinnosti a činit více proto, aby zlepšila 

životy svých občanů, a to jak v 

současnosti, tak i v budoucnu; měla by je 

ale také chránit před nekalým obchodem 

a nekalými hospodářskými praktikami na 

globálním trhu a současně jim pomáhat, 

aby mohli využívat výhod, které tento trh 

přináší; zdůrazňuje, že je nutné řešit výzvy 

spojené se změnou klimatu a mezinárodní 

bezpečnostní hrozby; je přesvědčen, že aby 

se tato očekávání naplnila a byly dodrženy 

příslušné závazky, musí EU v rámci svých 

pravomocí zlepšit výsledky své činnosti, 

aby podpořila vytváření udržitelného 

růstu a pracovních míst, dokázala snížit 

rozdíl v životních standardech mezi 

občany EU ve všech regionech a současně 

bezezbytku splnit cíle strategie EU 2020, 

cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje a 

Pařížskou dohodu; zdůrazňuje, že je 

nutné připravit evropskou ekonomiku a 

občany EU na příležitosti, které přináší 

digitalizace; domnívá se, že jednu z 

hlavních výzev pro rok 2019 také 

představuje řešení základních příčin 

migrace a odstranění různých druhů 

2. zdůrazňuje, že narozdíl od toho, co 

tvrdí EU, evropští občané nevidí 

budoucnost EU optimisticky, jak jasně 

ukázaly několikeré volby v různých 

evropských zemích;  
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diskriminace, jako je diskriminace žen a 

osob LGBTI;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. je přesvědčen, že by rozpočet EU 

na rok 2019 měl posílit veškeré příslušné 

nástroje k řešení nezaměstnanosti 

mladých lidí, zejména v regionech EU, 

které hospodářsky zaostávají, přičemž je 

nutné věnovat zvláštní pozornost zlepšení 

podnikatelských a odborných dovedností a 

mobility, uznávání kvalifikace na všech 

úrovních vzdělávání a odborné přípravy a 

podpoře růstu, konkurenceschopnosti, 

vytváření pracovních míst, investicí do 

infrastruktury, výzkumu a malých a 

středních podniků; zdůrazňuje, že 

nezaměstnanosti mladých lidí, která má 

velký sociální dopad, je jednou z 

největších výzev na evropské úrovni; 

3. je přesvědčen, že by rozpočet EU 

na rok 2019 měl být efektivnější, 

transparentnější a více založený na 

výkonnosti a měl by snížit správní výdaje a 

plýtvání penězi, zároveň by však také měl 

zohledňovat ekonomická omezení, s nimiž 

se musí vyrovnat několik členských států; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. vítá rozšíření Evropského fondu 

pro strategické investice (EFSI), jehož 

garanční fond byl posílen a hraje klíčovou 

úlohu při zmenšování investiční mezery v 

EU; připomíná, že záruční fond EFSI byl 

částečně financován na úkor programu 

Horizont 2020 a Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF), přičemž v obou případech 

jde o dlouhodobé na budoucnost 

orientované programy; zdůrazňuje, že 

Parlament dlouhodobě zastává postoj, že 

nové iniciativy musí být financovány z 

nových prostředků, a nikoli přesouváním 

prostředků z jiných částí rozpočtu, a že 

škoda způsobená stávajícím programům 

musí být napravena v rámci ročního 

rozpočtového procesu; opakuje, že škrty u 

těchto programů by měly být v co největší 

míře zrušeny;  

13. vyslovuje politování nad 

rozšířením Evropského fondu pro 

strategické investice (EFSI), který 

nenaplnil sliby, že zabezpečí růst a bude 

řešit nezaměstnanost, a vedl k naprostému 

plýtvání penězi daňových poplatníků;  

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. vítá, že se členské státy nedávno 

přihlásily k obnovené agendě EU v oblasti 

obrany, která má za cíl zvýšit jak 

„tvrdou“, tak i „měkkou“ sílu, a má za to, 

že odpovídá obavám občanů v oblasti 

bezpečnosti vzhledem ke vzrůstající 

globální nestabilitě, kterou ještě zhoršují 

nové druhy hrozeb; podporuje nedávnou 

iniciativu Komise, aby byl zahájen 

Evropský program rozvoje obranného 

průmyslu (EDIDP) jako první fáze 

Evropského obranného fondu; žádá, aby 

byl EDIDP financován výlučně z 

nepřidělených rozpětí nebo ze zvláštních 

nástrojů, a nikoli přesuny prostředků ze 

stávajících programů; 

15. odmítá veškeré pokusy o využití 

rozpočtu EU k výdajům souvisejícím s 

obranou nebo s vojenskými účely; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/11 

Pozměňovací návrh  11 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. žádá navýšení finančních 

prostředků na boj proti radikalizaci, která 

vytváří podhoubí násilného extremismu v 

Unii; domnívá se, že tohoto cíle lze 

dosáhnout podporou integrace a potíráním 

diskriminace, rasismu, xenofobie, 
fundamentalismu, nenávistných slovních a 

písemných projevů; 

17. podporuje úsilí členských států v 

boji proti islámské radikalizaci, která 

vytváří podhoubí násilného extremismu v 

Unii; domnívá se, že členské státy mohou 

tohoto cíle dosáhnout přísnou ostrahou 

hranic, podporou asimilace a potíráním 

islámského fundamentalismu, 

nenávistných slovních a písemných 

projevů; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. je přesvědčen, že agenturám, 

programům a politikám EU zapojeným do 

zvládání migračních toků a toků 

uprchlíků a do kontroly hranic nebo s 

nimi souvisejícím by měly být poskytnuty 

odpovídající finanční a lidské zdroje, aby 

se podařilo zvládnout současnou 

uprchlickou krizi, za kterou by měly 

převzít odpovědnost také členské státy v 

souladu se zásadou sdílení zátěže a 

Ženevskými úmluvami; je přesvědčen, že 

má-li EU nalézt dlouhodobé řešení, měla 

by také prokázat svou solidaritu navenek 

tím, že bude usilovat o nastolení podmínek 

pro mír a prosperitu v zemích původu, 

bude klást větší důraz na investice a 

rozvojové politiky, zejména 

prostřednictvím Evropského fondu pro 

udržitelný rozvoj (EFSD), nástroje pro 

rozvojovou spolupráci (DCI) a evropského 

nástroje sousedství (ENI); uvědomuje si 

důležitost a jedinečnost rozvojové politiky, 

jejímiž prioritami jsou například vymýcení 

chudoby, vzdělávání, péče o zdraví a 

hospodářský rozvoj; zdůrazňuje, že je 

třeba podporovat činnosti a programy 

Agentury OSN pro pomoc a práci ve 

prospěch palestinských uprchlíků na 

Blízkém východě; zdůrazňuje, že jednou 

z podmínek zachování stability 

a prosperity v EU je její stabilní 

33. poukazuje na neúspěšnost 

evropských opatření zaměřených na 

předcházení migračním tokům a 

obchodování s lidmi; uvědomuje si, že 

ačkoli v posledních rozpočtových rocích 

bylo na zvládnutí migrační a uprchlické 

krize uvolněno značné množství 

rozpočtových prostředků, její řešení se 

dosud nepodařilo nalézt; opakuje své 

výhrady k tomu, jako úlohu při zvládání 

důsledků migrační a uprchlické krize 

hrají nástroje, jako je Fond pro vnitřní 

bezpečnost (ISF) a Azylový, migrační a 

integrační fond (AMIF); 
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sousedství; vyzývá proto Komisi, aby 

zajistila, aby se prioritou staly investice do 

zemí v sousedství EU, aby se dostalo 

podpory úsilí o řešení hlavních problémů, 

s nimiž se tato oblast potýká – migrace, 

problémy s uprchlíky a vývoj v jižním 

sousedství a nestabilita ve východním 

sousedství – a které jsou zčásti důsledkem 

ruské zahraniční politiky, která není v 

souladu s mezinárodním právem a s 

demokratickými a lidskoprávními 

standardy; zdůrazňuje, že nové politické 

priority a budoucí výzvy EU, jako je 

bezpečnost a obrana, by měly být 

financovány čerstvými prostředky, a nikoli 

škrty ve stávajících politikách a 

programech, které jsou jak úspěšné, tak 

důležité, jako je rozvojová a humanitární 

pomoc a politika sousedství; dále 

zdůrazňuje, že bezpečnost a rozvojová 

politika se vzájemně ovlivňují a že 

bezpečnost je důležitou podmínkou pro 

budování fungujícího státu; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. zdůrazňuje, že nástroj předvstupní 

pomoci (IPA) by měl kromě dalších cílů v 

první řadě usnadňovat politické a 

hospodářské reformy v zemích v procesu 

rozšíření; v této souvislosti vyzývá Komisi, 

aby ještě dále vyhodnocovala potřeby 

prostředků pro nástroj IPA ve svém 

návrhu rozpočtu na rok 2019, a to se 

zřetelem ke zhoršující se politické situaci v 

Turecku a k naléhavé potřebě řešit 

problém stále větší radikalizace v 

balkánských státech; 

35. zdůrazňuje, že nástroj předvstupní 

pomoci (IPA) by neměl být využíván k 

podpoře Turecka, země, která 

nerespektuje řadu základních principů 

svobody a demokracie; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  39a.  žádá, aby nebyly v rozpočtu EU 

zvyšovány prostředky na závazky, dokud 

nebude nalezeno definitivní řešení, jak 

stabilizovat množství nahromaděných 

nevyřízených žádostí o platby; 

Or. en 

 

 


