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12.4.2018 A8-0137/28 

Pozměňovací návrh  28 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. trvá na tom, že rozpočet Unie by 

v souladu s iniciativou „rozpočet EU 

zaměřený na výsledky“ měl být 

strukturován podle politických cílů EU 

v souvislosti s VFR; připomíná, také 

v souvislosti s VFR po roce 2020, že 

rozpočet EU by měl představovat rozpočet 

se skutečnou evropskou přidanou hodnotou 

zaměřený na společné cíle EU podporující 

udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 

celé EU, kterého jednotlivé členské státy 

nemohou samy dosáhnout, a nemělo by se 

na něj tedy pohlížet jako na čistý zůstatek 

nebo na přínos pro jednotlivé členské 

státy; 

4. trvá na tom, že rozpočet Unie by 

v souladu s iniciativou „rozpočet EU 

zaměřený na výsledky“ měl být 

strukturován podle politických cílů EU 

v souvislosti s VFR; připomíná, také 

v souvislosti s VFR po roce 2020, že 

rozpočet EU by měl představovat rozpočet 

se skutečnou evropskou přidanou hodnotou 

zaměřený na společné cíle EU podporující 

udržitelný hospodářský a sociální rozvoj 

celé EU, aniž by byla dále dotčena oblast 

působnosti členských států; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/29 

Pozměňovací návrh  29 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Komisi, aby splnila původní 

cíl výdajů ve výši 20 % na začleňování 

opatření v oblasti klimatu do různých 

výdajových programů EU; 

10. vyzývá Komisi, aby splnila původní 

cíl výdajů ve výši 20 % na začleňování 

opatření v oblasti klimatu do různých 

výdajových programů EU, aniž by tím byly 

odůvodňovány další výdaje; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/30 

Pozměňovací návrh  30 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vyzývá Komisi, aby v souladu 

s doporučením Účetního dvora uvedeném 

v jeho výroční zprávě za rok 2016 zvýšila 

transparentnost financování migrační 

politiky a aktivně sledovala postupy 

zadávání veřejných zakázek 

uskutečňované v nouzových situacích; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/31 

Pozměňovací návrh  31 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. poukazuje na to, že není k dispozici 

dostatek informací k řádnému vyhodnocení 

finančních nástrojů, zejména s ohledem na 

jejich sociální a environmentální dopad; 

zdůrazňuje, že finanční nástroje mohou 

doplňovat granty, ale neměly by je 

nahrazovat; 

21. poukazuje na to, že není k dispozici 

dostatek informací k řádnému vyhodnocení 

finančních nástrojů, zejména s ohledem na 

jejich sociální a environmentální dopad; 

zdůrazňuje, že by měly být omezeny jak 

finanční nástroje, tak granty; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/32 

Pozměňovací návrh  32 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. konstatuje, že způsob řízení má na 

míru chyb jen omezený dopad, protože 

Účetní dvůr shledal tutéž odhadovanou 

míru chyb u sdíleného řízení s členskými 

státy jako u všech ostatních druhů 

operačních výdajů, které přímo řídí 

Komise, a sice 3,3 %; 

25. konstatuje, že způsob řízení má na 

míru chyb jen omezený dopad, protože 

Účetní dvůr shledal tutéž odhadovanou 

míru chyb u sdíleného řízení s členskými 

státy jako u všech ostatních druhů 

operačních výdajů, které přímo řídí 

Komise, a sice 3,3 %; poznamenává, že to 

relativizuje zájmy nebo přidanou hodnotu 

přímého řízení Komisí a hovoří ve 

prospěch toho, aby byla členským státům 

poskytnuta větší úloha; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/33 

Pozměňovací návrh  33 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. poukazuje na to, že nejvyšší 

odhadovanou míru chyb zjistil Účetní dvůr 

u výdajů na rozvoj venkova, životní 

prostředí, opatření v oblasti klimatu 

a rybolov (4,9 %), na hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost (4,8 %) a na 

konkurenceschopnost pro růst 

a zaměstnanost (4,1 %), zatímco nejnižší 

míru chyb (0,2 %) vykazovaly správní 

výdaje; 

26. poukazuje na to, že nejvyšší 

odhadovanou míru chyb zjistil Účetní dvůr 

u výdajů na rozvoj venkova, životní 

prostředí, opatření v oblasti klimatu 

a rybolov (4,9 %), na hospodářskou, 

sociální a územní soudržnost (4,8 %) a na 

konkurenceschopnost pro růst 

a zaměstnanost (4,1 %), zatímco nejnižší 

míru chyb (0,2 %) vykazovaly správní 

výdaje; domnívá se, že rozdíl mezi Komisí 

a provozní úrovní souvisí s odhadovanou 

mírou chyb, což vede ke zvýhodňování 

místních aktérů; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/34 

Pozměňovací návrh  34 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vyjadřuje politování nad tím, že 

celková finanční expozice rozpočtu Unie 

s významnými dlouhodobými závazky, 

zárukami a právními závazky vzrostla, což 

znamená, že řízení v budoucnosti musí být 

obezřetné; 

52. vyjadřuje politování nad tím, že 

celková finanční expozice rozpočtu Unie 

s významnými dlouhodobými závazky, 

zárukami a právními závazky vzrostla, což 

znamená, že řízení v budoucnosti musí být 

obezřetné a šetrné; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/35 

Pozměňovací návrh  35 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. připomíná, že Unie v rostoucí míře 

využívá finančních nástrojů, a lituje toho, 

že zřízení EFSI vytváří nové mechanismy 

řízení s takovou měrou veřejné kontroly, 

která je i nadále neuspokojivá, což 

vyžaduje mnohem bedlivější dohled 

Parlamentu; zdůrazňuje, že jakýkoliv 

legislativní návrh by měl významně 

zlepšovat zeměpisné pokrytí fondu EFSI; 

připomíná, že fond EFSI by měl zůstat 

dodatečným nástrojem pro posílení 

investic, protože investiční politikou EU 

by měla zůstat politika soudržnosti; 
poukazuje však na úspěšné provádění 

a vysokou míru soukromého kapitálu 

posíleného fondem a uznává další zlepšení 

jeho transparentnosti dohodnutá při jednání 

o prodloužení trvání fondu EFSI 

označovaném jako EFSI 2.0; vyzývá 

Účetní dvůr, aby zlepšil svůj přehled o fázi 

plánování a výdajů ESI fondů; 

53. připomíná, že Unie v rostoucí míře 

využívá finančních nástrojů, a lituje toho, 

že zřízení EFSI vytváří nové mechanismy 

řízení s takovou měrou veřejné kontroly, 

která je i nadále neuspokojivá, což 

vyžaduje mnohem bedlivější dohled 

Parlamentu; zdůrazňuje, že jakýkoliv 

legislativní návrh by měl významně 

zlepšovat zeměpisné pokrytí fondu EFSI; 

poukazuje na úspěšné provádění a vysokou 

míru soukromého kapitálu posíleného 

fondem a uznává další zlepšení jeho 

transparentnosti dohodnutá při jednání 

o prodloužení trvání fondu EFSI 

označovaném jako EFSI 2.0; vyzývá 

Účetní dvůr, aby zlepšil svůj přehled o fázi 

plánování a výdajů ESI fondů; 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/36 

Pozměňovací návrh  36 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. poukazuje na to, že v souladu se 

zásadami politiky soudržnosti představují 

fondy EU v některých členských státech 

významnou část ročních výdajů a že 

zejména v devíti členských státech (Litva, 

Bulharsko, Lotyšsko, Rumunsko, 

Maďarsko, Polsko, Chorvatsko, Estonsko, 

Slovensko) připadá na zbývající závazky 

ESI fondů podpora ve výši více než 15 % 

výdajů vládních institucí; vyzývá Komisi, 

aby rovněž připravila pozitivní reklamní 

kampaň s cílem podrobněji informovat 

občany těchto zemí o přímých přínosech 

jejich členství; 

vypouští se 

Or. en 
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12.4.2018 A8-0137/37 

Pozměňovací návrh  37 

Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0137/2018 

Joachim Zeller 

Udělení absolutoria za rok 2016: souhrnný rozpočet EU – Komise a výkonné agentury 

COM(2017)0365 – C8-0247/2017 – 2017/2136(DEC) 

Návrh usnesení 

Bod 58 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

58. zdůrazňuje, že objem prostředků 

Unie a jejich načasování může mít výrazné 

makroekonomické dopady, například na 

investice, růst a pracovní místa; 

58. zdůrazňuje, že objem prostředků 

Unie a jejich načasování může mít výrazné 

makroekonomické dopady, například na 

investice, růst a pracovní místa, a může 

některé členské státy připravit o potřebné 

finanční kapacity; 

Or. en 

 

 


