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Pozměňovací návrh 1
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění A

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že roční analýza růstu 
předložená Komisí dne 28. listopadu 2014
vymezuje tři hlavní pilíře pro rok 2015 –
koordinovanou podporu investic, 
obnovený závazek ke strukturálním 
reformám a úsilí o fiskální odpovědnost –
a poprvé klade důraz na to, jak rozpočet 
EU přispívá k naplnění těchto pilířů;

A. vzhledem k tomu, že roční analýza růstu 
předložená Komisí dne 28. listopadu 2014
pokračuje směrem, který se doposud 
ukázal jako naprosto zničující a který si 
stanoví za prioritu fiskální konsolidaci, 
potřebu strukturálních reforem a prioritní 
získávání soukromých investic;

Or. it

Pozměňovací návrh 2
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění B

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že uplynulý semestr, 
v němž bylo přijato nařízení o zřízení 
Evropského fondu pro strategické 
investice, byly zahájeny operační programy 
v rámci Fondu soudržnosti, prostředky na 
závazky z období 2007–2013 nevyužité v 
roce 2014 byly přeneseny do roků 2015, 
2016 a 2017 a bylo zvýšeno předběžné 
financování u Evropské iniciativy pro 
mládež, byl bohatý na rozpočtové kroky 
provedené ve snaze dosáhnout cílů 
stanovených v roční analýze růstu;

B. vzhledem k tomu, že uplynulý semestr, 
v němž bylo přijato nařízení o zřízení 
Evropského fondu pro strategické 
investice, byly zahájeny operační programy 
v rámci Fondu soudržnosti, prostředky na 
závazky z období 2007–2013 nevyužité v 
roce 2014 byly přeneseny do roků 2015, 
2016 a 2017 a bylo zvýšeno předběžné 
financování u Evropské iniciativy pro 
mládež, byl podroben řadě změn rozpočtu, 
které mohou mít negativní dopady i 
v následujících měsících;

Or. it

Pozměňovací návrh 3
Jean-Paul Denanot
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak 
prokázal svou přidanou hodnotu, ukázaly 
se ovšem také meze společného politického 
postupu na evropské úrovni dané 
rozpočtem, který nemá skutečné vlastní 
zdroje, jehož výše je trvale pod 1 % HDP a 
který je svázán víceletým rámcem 
stanoveným na sedm let;

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak 
prokázal svou přidanou hodnotu, ukázaly 
se ovšem také meze společného politického 
postupu na evropské úrovni dané 
rozpočtem, který nemá skutečné vlastní 
zdroje, jehož výše je trvale pod 1 % HDP a 
který je svázán víceletým rámcem 
stanoveným na sedm let, a že tento 
rozpočet je značně nedostatečný k tomu, 
aby plnil závazky Unie, pokud jde o krize 
v zemědělství, otázky migrace, podporu 
výzkumu, hospodářský rozvoj a 
prohlubování sociální Evropy;

Or. fr

Pozměňovací návrh 4
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak 
prokázal svou přidanou hodnotu, ukázaly 
se ovšem také meze společného 
politického postupu na evropské úrovni
dané rozpočtem, který nemá skutečné 
vlastní zdroje, jehož výše je trvale pod 1 % 
HDP a který je svázán víceletým rámcem 
stanoveným na sedm let;

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU by 
měl mít opravdovou přidanou hodnotu a 
měl by se soustředit na priority a opatření,
které budou skutečně efektivní na 
evropské úrovni, za plného respektování 
zásady subsidiarity;

Or. it

Pozměňovací návrh 5
Richard Ashworth
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Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak 
prokázal svou přidanou hodnotu, ukázaly 
se ovšem také meze společného 
politického postupu na evropské úrovni 
dané rozpočtem, který nemá skutečné 
vlastní zdroje, jehož výše je trvale pod 1 %
HDP a který je svázán víceletým rámcem 
stanoveným na sedm let;

C. vzhledem k tomu, že rozpočet EU tak 
prokázal přidanou hodnotu, kterou může 
poskytovat, zdůrazňuje nicméně 
přednostní úlohu, kterou mají v provádění 
těchto opatření aktivity členských států;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k postoji rady k rozpočtu na 
rok 2016, který snižuje prostředky na 
závazky o 563,6 milionů eur a prostředky 
na platby o 1,4 miliardy eur a znovu 
podhodnocuje potřeby skutečných plateb 
EU, a to v rozporu s plánem Evropské 
komise na snižování počtu neuhrazených 
faktur;

Or. fr

Pozměňovací návrh 7
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské 

vypouští se
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hospodářské a měnové unie“, lituje však 
nesouladu mezi stanoveným 
harmonogramem uskutečnění tohoto 
úkolu a naléhavostí řecké krize;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“, lituje však nesouladu mezi 
stanoveným harmonogramem uskutečnění 
tohoto úkolu a naléhavostí řecké krize;

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“, lituje však nesouladu mezi 
stanoveným harmonogramem uskutečnění 
tohoto úkolu a naléhavostí řecké krize; 
stejně tak vítá zprávu paní Beresové 
o přezkumu rámce pro správu 
ekonomických záležitostí, kterou schválil 
Parlament;

Or. fr

Pozměňovací návrh 9
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“, lituje však nesouladu mezi 
stanoveným harmonogramem uskutečnění 
tohoto úkolu a naléhavostí řecké krize;

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“, lituje však nesouladu mezi 
stanoveným harmonogramem uskutečnění 
tohoto úkolu, který je příliš pomalý, a
potřebou reforem způsobenou řeckou 
krizí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. vítá předložení zprávy pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“, lituje však nesouladu 
mezi stanoveným harmonogramem 
uskutečnění tohoto úkolu a naléhavostí 
řecké krize;

1. je přesvědčen, že zpráva pěti předsedů s 
názvem „Dokončení evropské hospodářské 
a měnové unie“ jde opačným směrem, než 
je třeba, a že by měla poskytovat větší 
svobodu akce pro členské státy a bojovat 
proti asymetriím, které způsobila společná 
měna a absurdní fiskální pravidla , která 
brání hospodářskému oživení a úniku 
z krize;

Or. it

Pozměňovací návrh 11
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že roční cyklus koordinace 
hospodářské a rozpočtové politiky je 
spojen s odpovědností Rozpočtového 
výboru za monitorování provádění 
rozpočtu EU; je přesvědčen, že evropský 
semestr je dalším prostředkem ke zvýšení 
rozpočtové kázně ve výdajích EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 2



PE567.637v01-00 8/20 AM\1072257CS.doc

CS

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. je potěšen opatřeními, která byla přijata 
s cílem zjednodušit a posílit evropský 
semestr: větším důrazem na priority, 
menším množstvím dokumentů a delším 
časem k jejich prodiskutování, rozšířenou 
politickou dimenzí a lepším zapojením 
vnitrostátních orgánů;

2. je přesvědčen, že změny fungování 
semestru jsou zlepšením, jsou však příliš 
vzdálené tomu, aby se tento nástroj stal 
užitečným a udržitelným, jelikož v jeho 
základech je evropská hospodářská 
správa, kterou je potřeba úplně 
přepracovat;

Or. it

Pozměňovací návrh 13
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrhy ve věci posílení parlamentní 
kontroly, zejména návrh uzpůsobit 
struktury Evropské parlamentu 
specifičnosti jednotné měny;

3. vítá návrhy ve věci posílení parlamentní 
kontroly, zejména návrh uzpůsobit 
struktury Evropské parlamentu 
specifičnosti jednotné měny nezbytné pro 
budování opravdové hospodářské a 
měnové unie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrhy ve věci posílení parlamentní 
kontroly, zejména návrh uzpůsobit 
struktury Evropské parlamentu 
specifičnosti jednotné měny;

3. vítá v každém případě návrhy ve věci 
posílení parlamentní kontroly, jelikož se 
jedná o jediný orgán Evropské unie, který 
je legitimně volen a je demokratickým 
představitelem evropských občanů;

Or. it
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Pozměňovací návrh 15
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrhy ve věci posílení parlamentní 
kontroly, zejména návrh uzpůsobit 
struktury Evropské parlamentu 
specifičnosti jednotné měny;

3. bere na vědomí návrh posílit kontrolní 
úlohu Evropského parlamentu, zejména
před zveřejněním roční analýzy růstu, 
a kontrolní úlohu vnitrostátních 
parlamentů obecněji ve vztahu 
k evropskému semestru;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje porozumění Komise 
týkající se zásadní úlohy, již mají 
vnitrostátní a regionální orgány pro šíření 
nezbytných strukturálních reforem, 
uplatňování fiskální zodpovědnosti a 
povzbuzování investic na podporu 
zaměstnanosti a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 4
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. nadšeně vítá výzvu k tomu, aby do 
primárního práva Unie byly začleněny 
mezivládní nástroje, jako je Smlouva o 
stabilitě, koordinaci a správě v 
hospodářské a měnové unii a Evropský 
mechanismus stability – byl by tak 
napraven deficit demokratické legitimity;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. nadšeně vítá výzvu k tomu, aby do 
primárního práva Unie byly začleněny 
mezivládní nástroje, jako je Smlouva o 
stabilitě, koordinaci a správě v 
hospodářské a měnové unii a Evropský 
mechanismus stability – byl by tak 
napraven deficit demokratické legitimity;

4. je přesvědčen, že Smlouva o stabilitě, 
koordinaci a správě v hospodářské a 
měnové unii a Evropský mechanismus 
stability (fiskální kompakt) je nelegitimní, 
jelikož je v jasném rozporu s primárním 
právem Unie; zdůrazňuje, že jeho přijetí 
se mělo řídit standardními postupy pro 
změnu smluv (článek 48 SEU) a odmítá 
jakákoli opatření zaměřená na vychytralé 
překonání této jediné dostupné možnosti;

Or. it

Pozměňovací návrh 19
Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje potřebu uplatňovat 
všechna stávající pravidla Paktu o 
stabilitě a růstu s cílem dosáhnout 
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stability veřejných financí; podtrhuje 
možnost ukládat finanční sankce v 
případě, že tato pravidla nebudou 
dodržována;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že 
vydání bílé knihy na toto téma, které je 
ohlášeno na jaro 2017, se časově shoduje 
s revizí víceletého finančního rámce v 
polovině období; připomíná v tomto 
ohledu svůj požadavek, aby takové další 
financování nebo nový nástroj byly 
nedílnou součástí oblasti, která je 
předmětem rozpočtové kontroly 
Parlamentu, a byly financovány nad 
rámec stropů VFR na období 2014–2020; 
opakuje rovněž, jak velkou důležitost 
přikládá vytvoření nového systému 
vlastních zdrojů, který by měl vést ke 
skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Jean-Paul Denanot

Návrh stanoviska
Bod 5
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 
kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou 
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany;

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 
kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou 
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany tak, 
že by se využily jiné zdroje, jako je daň z 
finančních transakci, ekologická daň, ale 
také sociální daň, aniž by se opomenul 
nezbytný boj proti daňovým podvodům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 22
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 



AM\1072257CS.doc 13/20 PE567.637v01-00

CS

kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou 
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, 
aniž by se zvýšila daňová zátěž pro 
občany;

kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 
kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, 
aniž by se zvýšila daňová zátěž pro 
občany;

5. odmítá vytvoření mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí ve chvíli, kdy se jasně 
prokázala neudržitelnost jednotné měny 
pro některé země, které jsou její součástí; 
naopak zdůrazňuje důležitost skutečné
reformy financování Unie, aniž by se však 
jakkoli zvýšila daňová zátěž pro občany;

Or. it

Pozměňovací návrh 24
Aldo Patriciello
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 
kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou 
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany;

5. vítá zahájené úvahy o mechanismu 
stabilizace rozpočtů pro eurozónu, v němž 
se rýsují obrysy možného evropského 
ministerstva financí; upozorňuje, že vydání 
bílé knihy na toto téma, které je ohlášeno 
na jaro 2017, se časově shoduje s revizí 
víceletého finančního rámce v polovině 
období; připomíná v tomto ohledu svůj 
požadavek, aby takové další financování 
nebo nový nástroj byly nedílnou součástí 
oblasti, která je předmětem rozpočtové 
kontroly Parlamentu, a byly financovány 
nad rámec stropů VFR na období 2014–
2020; opakuje rovněž, jak velkou 
důležitost přikládá vytvoření nového 
systému vlastních zdrojů, který by měl vést 
ke skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany; je 
nakloněn větší transparentnosti a 
usnadnění přístupu k vizualizaci rozpočtu 
Unie; 

Or. it

Pozměňovací návrh 25
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. opakuje rovněž, jak velkou důležitost 
přikládá vytvoření nového systému 
vlastních zdrojů, který by měl vést ke 
skutečné reformě financování Unie, aniž 
by se zvýšila daňová zátěž pro občany, 
jakož i vytvoření skutečného spojení mezi 
občany a evropskými orgány; v této 
souvislosti se Parlament těší, že bude 
analyzovat návrhy pracovní skupiny na 
vysoké úrovni pro vlastní zdroje, které 
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budou předloženy příští rok, a diskutovat 
o nich;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Ivan Štefanec

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že nedostatek plateb 
zůstává akutní i v roce 2015, zejména 
z důvodu nedostatečných stropů pro 
platby a  nedostatečných prostředků na 
platby zapsaných do rozpočtu; obává se, 
že tento stav bude i nadále ohrožovat 
řádné provádění nových programů v 
rámci VFR na období 2014–2020 a budou 
trestáni příjemci prostředků, zejména 
místní, regionální a vnitrostátní orgány, 
které čelí ekonomickým a sociálním 
tlakům;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice, a 
zdůrazňuje roli, kterou hraje Parlament 
při minimalizaci přesunu prostředků z 
programu Horizont 2020 a Nástroje pro 
propojení Evropy;

6. vyjadřuje politování nad tím, že přijetí 
nařízení, kterým se zřizuje Evropský fond 
pro strategické investice, by mohlo mít 
negativní dopad na Horizont 2020 a na 
Nástroj pro propojení Evropy, což jsou 
programy, které jak Komise, tak i členské 
státy a Evropský parlament prohlásily za 
prioritní;
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Or. it

Pozměňovací návrh 28
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice, a 
zdůrazňuje roli, kterou hraje Parlament při 
minimalizaci přesunu prostředků z 
programu Horizont 2020 a Nástroje pro 
propojení Evropy;

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice 
jako prostředek k povzbuzení soukromých 
investic, a zdůrazňuje roli, kterou hraje 
Parlament při minimalizaci přesunu 
prostředků z programu Horizont 2020 a 
Nástroje pro propojení Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Bod 6

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice, a 
zdůrazňuje roli, kterou hraje Parlament při 
minimalizaci přesunu prostředků z 
programu Horizont 2020 a Nástroje pro 
propojení Evropy;

6. vítá přijetí nařízení, kterým se zřizuje 
Evropský fond pro strategické investice, a 
zdůrazňuje roli, kterou hraje Parlament při 
minimalizaci přesunu prostředků z 
programu Horizont 2020 a Nástroje pro 
propojení Evropy; připomíná svůj závazek 
snížit v průběhu ročního rozpočtového 
procesu škrty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 30
Richard Ashworth
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Návrh stanoviska
Bod 6 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6a. konstatuje, že Evropský fond pro 
strategické investice pouze započal 
s financováním projektů, a tudíž se zdrží 
soudů o účinnosti těchto investic;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 6 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

6b. vítá příspěvky členských států k 
investičnímu plánu pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Aldo Patriciello

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména aby nedocházelo k jakémukoli 
tříštění investičních výdajů a ke zvyšování 
veřejného zadlužení.

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména aby nedocházelo k jakémukoli 
tříštění investičních výdajů a ke zvyšování 
veřejného zadlužení kromě případných 
překážek v jeho uskutečňování ze strany 
vnitřní byrokracie každého členského 
státu.

Or. it
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Pozměňovací návrh 33
Marco Valli, Marco Zanni

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména aby nedocházelo k jakémukoli 
tříštění investičních výdajů a ke zvyšování 
veřejného zadlužení.

7. je přesvědčen, že investiční plán
Evropské komise, jenž je založen 
především na získání soukromých 
investic, nemůže vyřešit aktuální situaci 
hospodářské a sociální krize, jež naopak 
vyžaduje veřejné investice a přímé zásahy 
ze strany členských států, které v 
současnosti nemají potřebnou svobodu 
jednat, jsouce obětí evropských 
omezujících pravidel.

Or. it

Pozměňovací návrh 34
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Bod 7

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména aby nedocházelo k jakémukoli 
tříštění investičních výdajů a ke zvyšování 
veřejného zadlužení.

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji.

Or. fr

Pozměňovací návrh 35
Daniele Viotti

Návrh stanoviska
Bod 7
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména aby nedocházelo k jakémukoli 
tříštění investičních výdajů a ke zvyšování 
veřejného zadlužení.

7. pokládá za klíčové, aby tento investiční 
plán uspěl, a vynasnaží se proto sledovat 
jeho uskutečňování co nejbedlivěji, 
zejména jeho dopad na rozpočet;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Richard Ashworth

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. uznává význam fiskální odpovědnosti 
po krizi v Evropě a zdůrazňuje význam 
zdrženlivosti v rozpočtu EU tak, aby byly 
dodrženy dohodnuté stropy pro prostředky 
na závazky a platby v souladu s víceletým 
finančním rámcem na období 2014–2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Isabelle Thomas

Návrh stanoviska
Bod 7 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

7a. připomíná, že je nelegální, aby měl 
rozpočet Unie deficit, a že jsou tudíž 
návrhy Rady ohledně rozpočtu nečestné;
konstatuje, že tato skutečnost mění 
rozpočet Unie na proměnný prostředek 
v úpravách vnitrostátních rozpočtů a tato 
konsolidace vnitrostátních rozpočtů 
prostřednictvím zpoždění plateb 
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předkladatelům projektů je 
kontraproduktivní z ekonomického 
i finančního hlediska; je přesvědčen, že 
vyloučení příspěvků členských států 
z výpočtu strukturálního deficitu by 
umožnilo přesnější pochopení úsilí 
členských států, pokud jde o rozpočty;

Or. fr


