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CS Jednotná v rozmanitosti CS

16.10.2019 A9-0017/1

Pozměňovací návrh 1
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. připomíná, že ve svém usnesení ze 
dne 14. března 2019 o obecných pokynech 
pro přípravu rozpočtu na rok 2020 
definoval Parlament jasné politické 
priority, aby se rozpočet na rok 2020 stal 
mostem k budoucnosti Evropy a vytvářel 
evropskou přidanou hodnotu; znovu 
potvrzuje, že mu na těchto prioritách 
velmi záleží, a vyjadřuje níže uvedený 
postoj s cílem zajistit patřičnou úroveň 
jejich financování, aby bylo možné je 
naplnit;

1. bere na vědomí, že ve svém 
usnesení ze dne 14. března 2019 o 
obecných pokynech pro přípravu rozpočtu 
na rok 2020 definoval Parlament jasné 
politické priority rozpočtu na rok 2020;
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16.10.2019 A9-0017/2

Pozměňovací návrh 2
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje skutečnost, že rozpočet 
Unie nepřináší konkrétní odpovědi na 
politické priority, s nimiž jsou občané 
konfrontováni; zdůrazňuje, že členské 
státy se i nadále potýkají s řadou 
problémů, a je přesvědčen, že občané 
Unie očekávají, že rozpočet na rok 2020 
bude účinnější, transparentnější, založený 
na výkonnosti a že konkrétním způsobem 
sníží administrativní výdaje a umožní 
účinné a odpovědné využívání peněz 
daňových poplatníků; zdůrazňuje rovněž, 
že je nutné náležitě vyhodnotit, které 
prostředky by bylo možné lépe spravovat 
na vnitrostátní úrovni s cílem zajistit plné 
dodržování zásady subsidiarity;
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16.10.2019 A9-0017/3

Pozměňovací návrh 3
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. znovu opakuje svůj názor, že 
rozpočet na rok 2020 by měl vytvořit 
podmínky pro víceletý finanční rámec 
(VFR) a být pevným výchozím bodem pro 
zahájení nové generace programů a 
politik Unie; navíc připomíná, že rok 2020 
je posledním rokem stávajícího VFR, a 
tedy poslední šancí přiblížit se naplnění 
politických závazků, které si Unie na toto 
období vytyčila, včetně klimatického cíle, 
cílů udržitelného rozvoje OSN a 
evropského pilíře sociálních práv; v tomto 
kontextu zdůrazňuje, že rozpočet Unie 
musí vyhodnocovat a integrovat plný 
dopad politik Unie na rovnost žen a mužů 
(tvorba rozpočtu zajišťující rovnost žen a 
mužů) a tím prosazovat začleňování 
genderového hlediska a rovné příležitosti;

2. znovu opakuje svůj názor, že 
rozpočet na rok 2020 by měl vytvořit 
podmínky pro víceletý finanční rámec 
(VFR) na období 2021–2027;
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16.10.2019 A9-0017/4

Pozměňovací návrh 4
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. bere na vědomí postoj Rady k 
návrhu rozpočtu, v němž jsou oproti 
návrhu Komise sníženy prostředky na 
závazky o 1,51 miliardy EUR; domnívá se, 
že škrty Rady jsou v příkrém rozporu s 
prioritami Unie, že nejsou odůvodněny 
absorpční kapacitou a jejich účelem je 
zvrátit všechna konkrétní zvýšení 
požadovaná a prosazená Parlamentem 
v předchozích rozpočtových rocích; 
rozhodl se proto v zásadě vrátit na úroveň 
návrhu rozpočtu prostředky ve všech 
položkách, v nichž Rada provedla škrty, a 
to jak u operačních, tak u správních 
výdajů, a vycházet ve svém postoji z 
návrhu rozpočtu;

3. vítá postoj Rady k návrhu rozpočtu, 
v němž jsou oproti návrhu Komise sníženy 
prostředky na závazky o 1,51 miliardy 
EUR, a vyzývá k účinnému přezkumu 
výdajů, aby bylo dosaženo co největších 
úspor u projektů, které dosud neprokázaly 
žádnou skutečnou přidanou hodnotu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 5
Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs, Matteo Adinolfi, Annalisa Tardino, 
Marco Zanni
za skupinu ID

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. obecně souhlasí s odhady 
rozpočtových potřeb decentralizovaných 
agentur, jež předložila Komise; proto se 
domnívá, že jakékoli škrty navrhované 
Radou by ohrozily řádné fungování 
agentur a neumožnily by jim plnit svěřené 
úkoly; navrhuje cílená zvýšení prostředků 
pro agentury, které budou plnit dodatečné 
úkoly nebo které čelí zvýšené pracovní 
zátěži z důvodu nových výzev;

11. žádá, aby byla provedena celková 
revize úlohy evropských agentur vedená 
otázkou, zda by jejich úkoly a cíle 
nemohla lépe plnit stávající generální 
ředitelství Komise nebo členské státy, aby 
nedocházelo ke zdvojování úloh a nákladů 
a také aby se zvýšila transparentnost;

Or. en


