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18.10.2018 A8-0313/61 

Pozměňovací návrh  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. obecně souhlasí s Komisí 

vypracovanými odhady rozpočtových 

potřeb agentur; domnívá se proto, že 

jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, 

by ohrozily řádné fungování agentur a 

znemožnily by jim plnit úkoly, které jim 

byly svěřeny; za zvláště iritující považuje 

svévolné snížení prostředků pro CEPOL 

ve výši pouhých 10 000 EUR a žádá Radu, 

aby Parlamentu sdělila podstatné důvody, 

proč považuje takové škrty za nezbytné 

a přiměřené; 

62. vyjadřuje politování nad celkovým 

nárůstem ve finančních prostředcích 

přidělených decentralizovaným 

agenturám, a žádá proto o kompletní 

přezkum úlohy agentur Unie; klade si 

otázku, zda by jejich úkoly a cíle nemohly 

být lépe plněny stávajícími generálními 

ředitelstvími Komise nebo členskými státy 

s cílem zabránit zdvojování funkcí a 

nákladů a rovněž zlepšit transparentnost; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/62 

Pozměňovací návrh  62 

 Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. opakuje, že je znepokojen tím, že i 

přes snahu z poslední doby dohnat ztrátu 

dosáhl objem neprovedených plateb 

rekordní hodnoty za poslední tři roky, 

zejména v podokruhu 1b; lituje toho, že 

takováto zpoždění brání prioritám a 

projektům Unie naplnit svůj potenciál a 

včas přinášet občanům výsledky; 

upozorňuje na to, že v důsledku toho je v 

NR 2019 pod stropem prostředků na 

platby ponecháno bezprecedentní rozpětí 

ve výši 19,3 miliardy EUR; zvyšuje 

prostředky na platby v těch položkách, ve 

kterých se změnila výše prostředků na 

závazky; 

72. požaduje, aby se prostředky na 

závazky v rozpočtu Unie nezvyšovaly, 

dokud nedojde k úplné stabilizaci situace 

kolem nahromaděných nevyřízených 

žádostí o platbu; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/63 

Pozměňovací návrh  63 

 Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 74 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

74. poznamenává, že výše odhadu 

příjmů a výdajů na rok 2019 odpovídá 

18,53 %, a je tedy nižší než v roce 2018 

(18,85 %) a je nejnižším podílem v 

rámci okruhu V za více než patnáct let; 

74. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že výše odhadu příjmů a 

výdajů na rok 2019 je skandální částkou, 

jaké dosud nebylo nikdy dosaženo, aniž 

přihlížíme k nižšímu počtu poslanců v 

příštím volebním období; 

Or. en 
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18.10.2018 A8-0313/64 

Pozměňovací návrh  64 

 Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 95 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

95. obnovuje NR 2019 ve všech 

položkách, v nichž Rada provedla škrty; 

95. zdůrazňuje, že ESVČ se ukázala 

být zbytečnou a drahou, a požaduje proto, 

aby byly zcela odstraněny všechny 

rozpočtové položky týkající se této služby; 

Or. en 

 

 


