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2.7.2018 A8-0247/3 

Pozměňovací návrh  3 

Eider Gardiazabal Rubial, Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. bere na vědomí předběžné 

posouzení pokračování přípravné akce 

týkající se systému záruk pro děti, které 

vypracovala Komise; zdůrazňuje, že 

v tomto posouzení je odkazováno na 

možné širší uplatňování systému v rámci 

Evropského sociálního fondu; 

doporučuje, aby byla využita příležitost 

realizovat třetí fázi za účelem přípravy na 

toto širší uplatňování v rámci ESF+; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/4 

Pozměňovací návrh  4 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. je stále přesvědčen, že výzvy, před 

nimiž vnější činnost EU stojí, vyžadují 

trvalé financování, jehož objem by měl být 

vyšší, než je současný objem financování 

okruhu 4; je přesvědčen, že by nové 

iniciativy měly být financovány z nových 

prostředků a že by měly být plně 

využity veškeré možnosti flexibility; 

odmítá však navrhované financování 

rozšíření nástroje pro uprchlíky v Turecku, 

neboť by podstatně omezilo jak možnosti 

financování dalších prioritních oblastí 

v rámci okruhu 4, tak i zásadní úlohu 

rozpočtu EU spočívající v poskytování 

pomoci lidem v nesnázích a prosazování 

základních hodnot; 

50. je stále přesvědčen, že výzvy, před 

nimiž vnější činnost EU stojí, vyžadují 

trvalé financování, jehož objem by měl být 

vyšší, než je současný objem financování 

okruhu 4; je přesvědčen, že by nové 

iniciativy měly být financovány z nových 

prostředků a že by měly být plně 

využity veškeré možnosti flexibility; 

odmítá však navrhované financování 

rozšíření nástroje pro uprchlíky v Turecku 

a související dohodu Rady ze dne 29. 

června 2018, neboť by podstatně omezily 

jak možnosti financování dalších 

prioritních oblastí v rámci okruhu 4, tak 

i zásadní úlohu rozpočtu EU spočívající 

v poskytování pomoci lidem v nesnázích 

a prosazování základních hodnot; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/5 

Pozměňovací návrh  5 

Daniele Viotti 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. vyjadřuje politování nad návrhem 

Komise na financování druhé tranše 

nástroje pro uprchlíky v Turecku (FRT); 

podporuje pokračování tohoto nástroje, 

nicméně se domnívá, že – jak rovněž 

navrhla Komise dne 14. března 2018 – 

rozpočet EU by měl přispívat na jeho 

financování do částky 1 miliardy EUR 

a členské státy by měly přispívat částkou 2 

miliardy EUR prostřednictvím bilaterálních 

příspěvků, aby byla ponechána dostatečná 

rozpětí v rámci zvláštních nástrojů VFR 

pro nepředvídané události v posledních 

dvou letech stávajícího VFR a na 

financování dalších priorit; mimoto se 

domnívá, že jako nová iniciativa v rámci 

současného VFR by měl být tento nástroj 

financován z nových prostředků; lituje, že 

ačkoli Parlament jasně požadoval, aby byl 

plně zapojen do rozhodovacího procesu 

o prodloužení nástroje FRT, mj. aby se 

nemusel opakovat postup potřebný k jeho 

opětovnému vytvoření, zatím mezi 

Parlamentem a Radou neproběhla žádná 

jednání o financování druhé tranše 

nástroje; informuje členské státy, že 

Parlament má plné právo zaujmout svou 

úlohu jakožto složky rozpočtového orgánu 

Unie a že tak i učiní, jak již oznámil 

při dřívějších příležitostech; vyjadřuje 

politování nad tím, že Rada dosud 

16. vyjadřuje politování nad návrhem 

Komise na financování druhé tranše 

nástroje pro uprchlíky v Turecku (FRT) 

a nad následnou dohodou členských států 

v Radě ze dne 29. června 2018; podporuje 

pokračování tohoto nástroje, nicméně se 

domnívá, že – jak rovněž navrhla Komise 

dne 14. března 2018 – rozpočet EU by měl 

přispívat na jeho financování do částky 1 

miliardy EUR a členské státy by měly 

přispívat částkou 2 miliardy EUR 

prostřednictvím bilaterálních příspěvků, 

aby byla ponechána dostatečná rozpětí 

v rámci zvláštních nástrojů VFR pro 

nepředvídané události v posledních dvou 

letech stávajícího VFR a na financování 

dalších priorit; mimoto se domnívá, že jako 

nová iniciativa v rámci současného VFR 

by měl být tento nástroj financován 

z nových prostředků; lituje, že ačkoli 

Parlament jasně požadoval, aby byl plně 

zapojen do rozhodovacího procesu 

o prodloužení nástroje FRT, mj. aby se 

nemusel opakovat postup potřebný k jeho 

opětovnému vytvoření, zatím mezi 

Parlamentem a Radou neproběhla žádná 

jednání o financování druhé tranše 

nástroje; informuje členské státy, že 

Parlament má plné právo zaujmout svou 

úlohu jakožto složky rozpočtového orgánu 

Unie a že tak i učiní, jak již oznámil 
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navzdory naléhavé humanitární situaci 

nedokázala najít společný postoj 

k financování FRT; 

při dřívějších příležitostech; 

Or. en 

 

 


