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12.3.2018 A8-0062/38 

Pozměňovací návrh  38 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  14a. zdůrazňuje, že Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) prokázal svou 

neúčinnost při snižování nedostatku 

investic v Unii, a zdůrazňuje, že výsledky, 

kterých bylo dosud dosaženo, nejsou 

dostatečné a v mnoha případech 

nepřinášejí ve srovnání se stávajícími 

programy EIB žádnou adicionalitu či 

přidanou hodnotu; s politováním 

konstatuje, že seznam vybraných projektů, 

které mají být financovány 

prostřednictvím EFSI, zahrnuje zařízení 

infrastruktury s výrazným dopadem na 

životní prostředí, jako jsou biorafinerie, 

ocelárny, zařízení na znovuzplyňování a 

skladování plynu a dálnice; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/39 

Pozměňovací návrh  39 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  20a. připomíná závěry Rady týkající se 

rozpočtových pokynů pro rok 2019, které 

zdůrazňují potřebu dále racionalizovat 

správní výdaje EU; naléhavě vyzývá 

všechny instituce, aby co nejvíce snížily 

své správní výdaje, nebo je alespoň 

zmrazily, a požadovaly financování pouze 

na odůvodněné potřeby; připomíná, že k 

nalezení možných úspor a lepšímu 

vynakládání rozpočtu EU je nezbytná 

hlubší spolupráce všech orgánů a institucí 

EU, včetně sdílení některých služeb; 

Or. en 
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12.3.2018 A8-0062/40 

Pozměňovací návrh  40 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. zdůrazňuje, že prostředky Unie by 

neměly být používány k financování 

projektů, které jsou kontroverzní a nemají 

reálnou ekonomickou, environmentální a 

sociální přidanou hodnotu, jako například 

železniční spojení Lyon–Turín; 

Or. en 

 

 


