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2. 3. 2016 A8-0036/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí evropskou 

hospodářskou prognózu (z podzimu roku 

2015), která svědčí o mírném oživení, 

které však stále nedosahuje růstového 

potenciálu EU; zdůrazňuje však, že na 

toto oživení je třeba navázat posílením 

základů růstu s cílem podnítit vytváření 

pracovních příležitostí a zajistit návrat k 

plné zaměstnanosti, konstatuje, že 

dlouhodobá a velmi dlouhodobá 

nezaměstnanost, zejména v nejchudších 

regionech Unie a mezi mladými lidmi, je 

stále znepokojivě vysoká a EU má potíže s 

restrukturalizací průmyslu; konstatuje, že 

přetrvávají rozdíly v hospodářském rozvoji 

mezi evropskými regiony a členskými 

státy, a poukazuje na propast mezi 

nejchudšími a nejbohatšími Evropany; 

připomíná také skutečnost, že se objevují 

nové výzvy, jako je riziko zpomalení 

rozvíjejících se tržních ekonomik a 

celosvětového obchodu, a zejména tlak 

vyplývající z volatility na čínských trzích, 
potřeba řešit migrační a uprchlickou krizi a 

přetrvávající geopolitické napětí; 

3. lituje skutečnosti, že evropská 

hospodářská prognóza vypracovaná 

Komisí (z podzimu roku 2015) svědčí o 

mírném oživení, zatímco ekonomická 

situace v Evropě je i nadále mimořádně 

obtížná, neboť ji charakterizuje 

dlouhodobá a velmi dlouhodobá 

nezaměstnanost, zejména v nejchudších 

regionech Unie a mezi mladými lidmi; 

konstatuje, že mezi evropskými regiony a 

členskými státy přetrvávají rozdíly v 

hospodářském rozvoji a 

makroekonomická nerovnováha 

způsobená jednotnou měnou, a poukazuje 

na propast mezi nejchudšími a 

nejbohatšími Evropany; připomíná také 

skutečnost, že se objevují nové výzvy, jako 

je riziko zpomalení rozvíjejících se tržních 

ekonomik a celosvětového obchodu, 

potřeba řešit migrační a uprchlickou krizi a 

přetrvávající geopolitické napětí; 

Or. en 



 

AM\1088368CS.doc  PE579.732v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2. 3. 2016 A8-0036/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále bere na vědomí roční analýzu růstu 

připravenou Komisí pro rok 2016; je 

rozhodně přesvědčen, že posílení investic, 

mj. lépe koordinovaným zvyšováním 

veřejných a soukromých investic se 

zaměřením na cíle strategie Evropa 2020, 

je tou správnou politickou reakcí k 

dosažení vyváženější hospodářské politiky; 

domnívá se, že tyto dva prvky je třeba vzít 

v úvahu při přípravě návrhu rozpočtu na 

rok 2017, jelikož by to mohlo usnadnit 

stanovování priorit v hospodářském 

kontextu; vyzývá proto k větší synergii 

mezi unijním rozměrem evropského 

semestru pro koordinaci hospodářských 

politik a rozpočtem Unie, jež je zároveň 

základním kamenem pro stabilitu 

eurozóny; 

4. vyjadřuje politování nad balíčkem roční 

analýzy růstu připraveným Komisí pro rok 

2016 a považuje navrhovanou kombinaci 

politik v oblasti strukturálních reforem 

a fiskální odpovědnosti za opakování téže 

zhoubné strategie doporučované ve všech 

dřívějších ročních analýzách růstu, které 

nedokázaly přinést žádné smysluplné 

známky hospodářského oživení; domnívá 

se, že tyto dva prvky je třeba vzít v úvahu 

při přípravě návrhu rozpočtu na rok 2017, 

aby se neopakovaly tytéž chyby – namísto 

toho je třeba stanovit nové priority s jinou 

ekonomickou perspektivou; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vítá úsilí Komise o 

intenzivnější využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů na 

podporu klíčových priorit zdůrazněných v 

doporučeních pro jednotlivé země; bere na 

vědomí návrh Komise vytvořit program na 

podporu strukturální reformy a naléhavě 

vyzývá Komisi, aby zaručila, že tyto 

finanční prostředky budou vynakládány s 

cílem posílit hospodářskou, společenskou 

a územní soudržnost v souladu s článkem 

174 SFEU; 

5. v této souvislosti vyjadřuje politování 

nad úsilím Komise o intenzivnější 

využívání evropských strukturálních a 

investičních fondů na podporu klíčových 

priorit zdůrazněných v doporučeních pro 

jednotlivé země, a důrazně se staví proti 

návrhu Komise vytvořit program na 

podporu strukturální reformy; 

Or. en 



 

AM\1088368CS.doc  PE579.732v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2. 3. 2016 A8-0036/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. lituje toho, že se rozpočet Unie stal v 

posledních letech vedlejší obětí dvojakého 

chování členských států, na jehož základě 

považovaly svůj příspěvek do rozpočtu 

Unie považovaly za zátěž a nakládaly s 

ním jako s upravitelnou proměnnou; 
vyzývá v této souvislosti k větší flexibilitě 

u výdajů členských států v určitých 

oblastech, jako jsou investice v rámci 

Evropského fondu pro strategické 

investice (EFSI) a boj proti 

nezaměstnanosti, chudobě a nerovnosti, a 

to také vzhledem k nutnosti vypořádat se s 

objevujícími se bezpečnostními hrozbami a 

s migrační a uprchlickou krizí; zdůrazňuje, 

že rozpočet EU jako investiční rozpočet 

může přinášet obzvlášť velkou přidanou 

hodnotu tím, že podněcuje růst, 

konkurenceschopnost a vytváření 

pracovních míst v členských státech; 

upozorňuje, že je nutno, aby příspěvky 

členských států do rozpočtu Unie nebyly 

považovány za upravitelnou proměnnou, 

která se řídí makroekonomickými 

podmínkami; znovu také připomíná 

přidanou hodnotu rozpočtu Unie, pokud 

jde o synergie a úspory z rozsahu; 

zdůrazňuje zvláštní situaci izolovaných a 

okrajových regionů a domnívá se, že 

příspěvek členských států do rozpočtu EU 

by neměl být započítáván při výpočtu 

6. vyzývá k větší flexibilitě u výdajů 

členských států v určitých oblastech, jako 

jsou veřejné investice do výzkumu a vývoje 

a do udržitelných infrastrukturních 

projektů a boj proti nezaměstnanosti, 

chudobě a nerovnosti, a to také vzhledem k 

nutnosti vypořádat se s objevujícími se 

bezpečnostními hrozbami a s migrační a 

uprchlickou krizí; zdůrazňuje, že rozpočet 

EU jako investiční rozpočet může přinášet 

přidanou hodnotu tím, že podněcuje růst a 

vytváření pracovních míst v členských 

státech; upozorňuje, že je nutno, aby 

příspěvky členských států do rozpočtu 

Unie nebyly považovány za upravitelnou 

proměnnou, která se řídí 

makroekonomickými podmínkami; 

zdůrazňuje zvláštní situaci izolovaných a 

okrajových regionů a domnívá se, že 

příspěvek členských států do rozpočtu EU 

by neměl být započítáván při výpočtu 

jejich strukturálních schodků; 
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jejich strukturálních schodků; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. upozorňuje na skutečnost, že Unie 

musela v posledních letech čelit mnoha 

krizím, pro které by mělo být nalezeno 

celostní řešení; poukazuje na to, že 

uprchlická krize, která vznikla v Unii i v 

zemích s ní sousedících v důsledku 

syrského konfliktu, dosud nebyla vyřešena; 

konstatuje, že tato krize eskalovala v roce 

2015 a pokračovala v roce 2016, a to 

náhlým a masivním nárůstem počtů 

uprchlíků a migrantů na útěku do Unie, v 

níž chtějí žádat o azyl; zdůrazňuje, že to 

mělo následně dopad i na vnitřní krizi; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie poskytl 

prostředky na okamžitou reakci na krizi a 

že je třeba jej podstatně navýšit, aby bylo 

možno účinně financovat provádění politik 

EU, která mají za cíl tuto krizi vyřešit, a 

měl by být součástí evropského řešení pro 

budoucí překonání této mimořádné situace; 

8. upozorňuje na skutečnost, že členské 

státy musely v posledních letech čelit 

mnoha krizím, pro které by mělo být 

nalezeno řešení; poukazuje na to, že 

uprchlická krize, která vznikla v Unii i v 

zemích s ní sousedících v důsledku 

syrského konfliktu, dosud nebyla vyřešena; 

konstatuje, že tato krize eskalovala v roce 

2015 a pokračovala v roce 2016, a to 

náhlým a masivním nárůstem počtů 

uprchlíků a migrantů na útěku do Unie, v 

níž chtějí žádat o azyl; zdůrazňuje, že to 

mělo následně dopad i na vnitřní krizi; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie se snažil 

poskytnout prostředky na okamžitou reakci 

na krizi a že je třeba jej zásadně 

přeorientovat, aby bylo možno účinně 

financovat provádění politik EU, která mají 

za cíl tuto krizi vyřešit, a měl by být 

součástí globálního řešení pro budoucí 

překonání této mimořádné situace; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vítá zřízení fondu EFSI, který bude 

sloužit jako jeden z hlavních nástrojů pro 

zvyšování investic na úrovni EU a přispěje 

ke stimulaci vytváření pracovních míst; s 

uspokojením konstatuje, že již byl 

schválen značný počet projektů a činností 

Evropského investičního fondu (EIF) a 

mohly by být zjištěny možné synergie mezi 

EFSI a programem Horizont 2020; vyzývá 

Komisi, aby aktivně usnadňovala synergie 

mezi různými fondy EU a zavedla systém 

sledování s cílem zjistit případy 

kombinovaného financování z prostředků 

EU; trvá na tom, že je třeba řádně 

uplatňovat srovnávací přehled; vybízí 

členské státy a soukromé subjekty, aby v 

plném rozsahu využily finanční zdroje, 

které jsou k dispozici v rámci EFSI; 

připomíná, že rozpočet Unie je páteří 

tohoto investičního plánu, poskytuje totiž 

potřebných 8 miliard EUR v prostředcích 

na závazky i na platby pro záruční fond 

EFSI; z této částky již bylo v rozpočtech 

na roky 2015 a 2016 uvolněno celkem 

3,38 miliardy EUR; připomíná, že celkové 

rozpětí pro závazky bylo pro tento účel v 

roce 2016 plně využito, a konstatuje, že 

podle legislativního finančního výkazu 

EFSI Komise předpokládá podobný 

scénář pro návrh rozpočtu na rok 2017; 

opakuje svou snahu o posílení programu 

10. znovu vyjadřuje své znepokojení 

týkající se fondu EFSI, který nedává žádný 

stimul evropské ekonomice; lituje toho, že 

většina navrhovaných projektů jsou již 

dříve plánovanými investicemi do 

infrastruktury, bez jakékoli skutečné 

přidané hodnoty; je hluboce znepokojen 

tím, že některé projekty v rámci fondu 

EFSI neodpovídají konceptu udržitelného 

rozvoje a nevykazují žádnou adicionalitu; 

je přesvědčen, že nejlepší možností by bylo 

zlepšit produktivitu veřejných investic na 

vnitrostátní úrovni, s okamžitým vynětím 

produktivních veřejných investic z 

působnosti rozpočtových pravidel; 
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Horizont 2020 a nástroje pro propojení 

Evropy prostřednictvím ročního 

rozpočtového procesu s cílem co nejvíce 

kompenzovat škrty dohodnuté během 

jednání o EFSI; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. považuje zejména Iniciativu na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí za 

zásadní přínos k prioritnímu cíli Unie 

podporovat zaměstnanost a růst; opakuje 

své odhodlání i nadále pokračovat ve 

financování tohoto programu s tím, že by 

došlo k jeho rozšíření, aby větší počet 

mladých lidí, včetně mladých migrantů 

přicházejících do EU, získal příležitost 

účinně vstoupit na trh práce na základě 

toho, že jim bude nabídnuto kvalitní 

zaměstnání, další vzdělávání nebo odborná 

příprava; lituje toho, že během jednání o 

rozpočtu EU na rok 2016 nebyly přiděleny 

žádné prostředky na závazky na další 

financování této iniciativy, ačkoli míra 

nezaměstnanosti mladých lidí v EU stále 

zůstává na rekordních hodnotách; 

připomíná, že o tomto cíli je nutno 

uvažovat společně s nutností podporovat 

mobilitu mladých lidí, jak ji podporuje 

program Erasmus+; upozorňuje na 

důležitost společného prohlášení všech tří 

orgánů (Parlamentu, Rady a Komise) 

týkající se rozpočtu na rok 2016, kde se 

uvádí, že „snížení nezaměstnanosti 

mladých lidí představuje nadále vysokou a 

společnou politickou prioritu, a všechny tři 

orgány za tímto účelem znovu potvrzují 

své odhodlání optimálně využívat 

rozpočtové zdroje, které jsou na boj proti 

12. lituje toho, že Iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí nebyla 

zásadním přínosem k prioritnímu cíli Unie 

podporovat zaměstnanost a růst; opakuje 

své odhodlání provést revizi fungování a 

účinnosti tohoto programu s tím, že by 

došlo k jeho rozšíření, aby větší počet 

mladých lidí, včetně mladých migrantů 

přicházejících do EU, získal příležitost 

účinně vstoupit na trh práce na základě 

toho, že jim bude nabídnuto kvalitní 

zaměstnání, další vzdělávání nebo odborná 

příprava; lituje toho, že ačkoli tato 

iniciativa funguje již přes dva roky, míra 

nezaměstnanosti mladých lidí v EU stále 

zůstává na rekordních hodnotách; 

připomíná, že o tomto cíli je nutno 

uvažovat společně s nutností podporovat 

mobilitu mladých lidí, jak ji podporuje 

program Erasmus+; upozorňuje na 

důležitost společného prohlášení všech tří 

orgánů (Parlamentu, Rady a Komise) 

týkající se rozpočtu na rok 2016, kde se 

uvádí, že „snížení nezaměstnanosti 

mladých lidí představuje nadále vysokou a 

společnou politickou prioritu, a všechny tři 

orgány za tímto účelem znovu potvrzují 

své odhodlání optimálně využívat 

rozpočtové zdroje, které jsou na boj proti 

nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, 

a to zejména v rámci Iniciativy na podporu 
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nezaměstnanosti tohoto druhu k dispozici, 

a to zejména v rámci Iniciativy na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí“; konstatuje, že 

navzdory počátečním zpožděním v 

provádění této iniciativy a pokračujícímu 

otálení při jmenování orgánů operačních 

programů iniciativy v mnoha členských 

státech současné údaje o provádění ukazují 

na plnou absorpční kapacitu; vyzývá 

Komisi, aby své hodnocení této iniciativy 

předložila nejpozději do konce dubna 2016 

a v každém případě natolik včas, aby bylo 

možné začlenit prodloužení tohoto 

programu do rozpočtu EU na rok 2017; 

zdůrazňuje, že trvalé řešení financování 

této iniciativy prostřednictvím nových 

prostředků na závazky až do roku 2020 

bude součástí revize VFR v polovině 

období; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

důležité poskytovat podporu z prostředků 

Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (EFG) mladým lidem do 25 let, 

kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), 

ve stejném počtu jako pracovníkům, kteří 

dostávají podporu v regionech s vysokou 

nezaměstnaností mladých lidí; 

zaměstnanosti mladých lidí“; konstatuje, že 

navzdory počátečním zpožděním v 

provádění této iniciativy a pokračujícímu 

otálení při jmenování orgánů operačních 

programů iniciativy v mnoha členských 

státech současné údaje o provádění ukazují 

na plnou absorpční kapacitu; vyzývá 

Komisi, aby své hodnocení této iniciativy 

předložila nejpozději do konce dubna 2016 

a v každém případě natolik včas, aby bylo 

možné začlenit prodloužení tohoto 

programu do rozpočtu EU na rok 2017; 

zdůrazňuje, že trvalé řešení financování 

této iniciativy prostřednictvím nových 

prostředků na závazky až do roku 2020 

bude součástí revize VFR v polovině 

období; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

důležité poskytovat podporu z prostředků 

Evropského fondu pro přizpůsobení se 

globalizaci (EFG) mladým lidem do 25 let, 

kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní 

vzdělávání nebo odborné přípravy (NEET), 

ve stejném počtu jako pracovníkům, kteří 

dostávají podporu v regionech s vysokou 

nezaměstnaností mladých lidí; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/15 

Pozměňovací návrh  15 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná důležitost evropských 

agentur na jedné straně při zajišťování 

provádění evropských právních předpisů, 

čímž plní cíle politiky EU v oblasti 

konkurenceschopnosti, růstu a 

zaměstnanosti, a na straně druhé při 

zvládání současné migrační a uprchlické 

krize; trvá proto na tom, aby jim byly jak 

na správní, tak na operační výdaje 

poskytnuty odpovídající finanční a lidské 

zdroje, které agenturám umožní plnit 

úkoly, jimiž jsou pověřeny, a dosahovat co 

nejlepších výsledků; v souvislosti s 

migrační a uprchlickou krizí připomíná 

zvýšení počtu zaměstnanců a objemu 

prostředků v rozpočtech na roky 2015 a 

2016 pro agentury působící v oblasti 

spravedlnosti a vnitřních věcí; zdůrazňuje 

však, že aby tyto agentury dokázaly 

zvládnout obrovský nárůst pracovní zátěže 

a úkoly, které jim přibyly, bude nutno jim 

v rozpočtu na rok 2017 prostředky ještě 

více zvýšit; vyzývá dále Komisi, aby mu 

předložila aktualizované a konsolidované 

informace o potřebách těchto agentur a 

střednědobou a dlouhodobou strategii pro 

ně; 

14. požaduje kompletní přezkoumání 

úlohy evropských agentur, při němž bude 

třeba si položit otázku, zda by jejich úkoly 

a cíle nemohly lépe plnit stávající 

generální ředitelství Komise, aby 

nedocházelo ke zdvojování úloh a nákladů 

a zvýšila se transparentnost; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/16 

Pozměňovací návrh  16 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. požaduje snížení správních nákladů 

EU, a to s přihlédnutím k ekonomickým 

omezením, s nimiž se potýká několik 

členských států; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/17 

Pozměňovací návrh  17 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí, že navzdory uvolnění 

značného objemu rozpočtových prostředků 

v letech 2015 a 2016 na řešení migrační a 

uprchlické krize nebylo dosud nalezeno 

řešení, a to ani uvnitř Unie, ani vně jejích 

hranic v zemích původu uprchlíků; 

zdůrazňuje však, že rozpočtové prostředky 

nejsou dostatečné a že k řešení této krize 

jsou naléhavě zapotřebí značné další 

finanční prostředky, jelikož zvýšení počtu 

uprchlíků a migrantů nelze považovat za 

dočasný jev; zdůrazňuje, že je třeba hledat 

dlouhodobější řešení, a to nejen v rámci 

ročního rozpočtového procesu, ale i při 

nadcházející průběžné revizi VFR; 

naléhavě vybízí Komisi, aby předložila 

střednědobý a dlouhodobý politický a 

finanční plán pro zvládnutí migrační krize 

a jejího dopadu na rozpočet na rok 2017; 

konstatuje, že na všechna opatření k řešení 

záležitostí souvisejících s uprchlíky či 

migrací financovaná EU by se mělo 

pohlížet jako na investice, které umožní 

řešit migrační a uprchlickou krizi; 

zdůrazňuje, že je třeba vyřešit hloubkové 

příčiny migrace zlepšením životních 

podmínek, a to zejména prostřednictvím 

lepšího vzdělávání a zdravotních služeb a 

posílením podpory pro investice do 

infrastruktury v zemích původu uprchlíků 

nebo v zemích, v nichž se původně snažili 

17. bere na vědomí, že navzdory uvolnění 

značného objemu rozpočtových prostředků 

v letech 2015 a 2016 na řešení migrační a 

uprchlické krize nebylo dosud nalezeno 

řešení, a to ani uvnitř Unie, ani vně jejích 

hranic v zemích původu uprchlíků; 

zdůrazňuje však, že rozpočtové prostředky 

nejsou dostatečné a že k řešení této krize 

by měly být přesunuty z jiných 

rozpočtových položek značné další finanční 

prostředky, jelikož zvýšení počtu uprchlíků 

a migrantů nelze považovat za dočasný jev; 

zdůrazňuje, že je třeba hledat 

dlouhodobější řešení, a to nejen v rámci 

ročního rozpočtového procesu, ale i při 

nadcházející průběžné revizi VFR; 

naléhavě vybízí Komisi, aby předložila 

střednědobý a dlouhodobý politický a 

finanční plán pro zvládnutí migrační krize 

a jejího dopadu na rozpočet na rok 2017; 

konstatuje, že na všechna opatření k řešení 

záležitostí souvisejících s uprchlíky či 

migrací financovaná EU by se mělo 

pohlížet jako na investice, které umožní 

řešit migrační a uprchlickou krizi; 

zdůrazňuje, že je třeba vyřešit hloubkové 

příčiny migrace zlepšením životních 

podmínek, a to zejména prostřednictvím 

lepšího vzdělávání a zdravotních služeb a 

posílením podpory pro investice do 

infrastruktury v zemích původu uprchlíků 
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nalézt útočiště; zdůrazňuje, že financování 

migrační a uprchlické krize by nemělo 

podrývat nebo ztěžovat provádění jiných 

důležitých politik EU; 

nebo v zemích, v nichž se původně snažili 

nalézt útočiště; zdůrazňuje, že financování 

migrační a uprchlické krize by nemělo 

podrývat nebo ztěžovat provádění jiných 

důležitých politik EU; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 21 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. vítá princip i cíle uprchlického 

nástroje pro Turecko, do něhož mají být 

vloženy 3 mld. EUR, a naléhavě vyzývá 

každý členský stát, aby dodržel politické 

sliby a poskytl v rámci balíčku pomoci pro 

uprchlický nástroj pro Turecko 

odpovídající finanční podporu; je pevně 

odhodlán uplatňovat veškeré politické a 

institucionální prostředky nátlaku ve snaze 

zajistit, aby členské státy plnily své 

závazky týkající se příspěvků regionálnímu 

svěřenskému fondu pro Sýrii a nouzovému 

svěřenskému fondu pro Afriku; očekává, 

že Komise vysvětlí, jak by měl být uvolněn 

příspěvek Unie v rámci příslušných stropů 

rozpočtu Unie na roky 2016 a 2017; 

kritizuje skutečnost, že Rada a Komise 

vyloučily Parlament z jednání o zřízení 

tohoto nástroje a o uvolnění příspěvku 

Unie, jak ukazuje oznámení Komise, že má 

v úmyslu financovat příspěvek Unie 

přerozdělením prostředků v nedávno 

přijatém rozpočtu Unie na rok 2016 a 

využitím rozpětí pro rozpočet na rok 2017; 

kromě toho zdůrazňuje, že je třeba zvýšit 

dopad vnějších výdajů EU; vyzývá Komisi, 

aby vypracovala návrhy, jak mohou být 

posíleny synergie mezi nástroji vnějšího 

financování EU a jak lze jejich strategický 

přístup učinit koherentnějším; domnívá se, 

že tyto svěřenské fondy a uprchlický 

21. vyjadřuje znepokojení , pokud jde o 3 

mld. EUR pro uprchlický nástroj pro 

Turecko a to, jak je turecké orgány 

použijí; požaduje zevrubné a důsledné 

monitorování těchto finančních 

prostředků; je odhodlán uplatňovat veškeré 

politické a institucionální prostředky 

nátlaku ve snaze zajistit, aby členské státy 

plnily své závazky týkající se příspěvků 

regionálnímu svěřenskému fondu pro Sýrii 

a nouzovému svěřenskému fondu pro 

Afriku; očekává, že Komise vysvětlí, jak 

by měl být uvolněn příspěvek Unie v rámci 

příslušných stropů rozpočtu Unie na roky 

2016 a 2017; kritizuje skutečnost, že Rada 

a Komise vyloučily Parlament z jednání o 

zřízení tohoto nástroje a o uvolnění 

příspěvku Unie, jak ukazuje oznámení 

Komise, že má v úmyslu financovat 

příspěvek Unie přerozdělením prostředků v 

nedávno přijatém rozpočtu Unie na rok 

2016 a využitím rozpětí pro rozpočet na 

rok 2017; kromě toho zdůrazňuje, že je 

třeba zvýšit dopad vnějších výdajů EU; 

vyzývá Komisi, aby vypracovala návrhy, 

jak mohou být posíleny synergie mezi 

nástroji vnějšího financování EU a jak lze 

jejich strategický přístup učinit 

koherentnějším; domnívá se, že tyto 

svěřenské fondy a uprchlický nástroj 

nejsou ani součástí rozpočtu EU, ani mimo 
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nástroj nejsou ani součástí rozpočtu EU, 

ani mimo něj, v důsledku čehož jim chybí 

nezbytná zodpovědnost a zapojení do 

demokratického procesu předepsané 

metodou Společenství, a hodlá proto 

bedlivě sledovat zřizování fondu a 

uprchlického nástroje a jejich provádění; 

zdůrazňuje, že výše uvedené kroky jsou 

jasným porušením práv Parlamentu jako 

jedné ze složek rozpočtového orgánu; 

něj, v důsledku čehož jim chybí nezbytná 

zodpovědnost a zapojení do 

demokratického procesu předepsané 

metodou Společenství, a hodlá proto 

bedlivě sledovat zřizování fondu a 

uprchlického nástroje a jejich provádění; 

zdůrazňuje, že výše uvedené kroky jsou 

jasným porušením práv Parlamentu jako 

jedné ze složek rozpočtového orgánu; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/19 

Pozměňovací návrh  19 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. zdůrazňuje, že se očekává, že 

provádění evropských strukturálních a 

investičních fondů dosáhne plného tempa 

čerpání v roce 2017, a varuje před tím, 

aby byly do rozpočtu zapsány 

nedostatečné prostředky na platby, které 

by neodpovídaly této zvýšené míře 

absorpce; vybízí Komisi, aby v návrhu 

rozpočtu zvýšila prostředky na platby na 

potřebnou úroveň; vyjadřuje znepokojení 

nad pozdním přijetím operačních 

programů a rizikem, že se v druhé 

polovině VFR opět nahromadí velký počet 

nezaplacených faktur; vybízí Komisi, aby 

aktivně spolupracovala s členskými státy, 

a naléhavě vyzývá členské státy, aby 

usilovaly o co nejrychlejší ustanovení 

orgánů odpovídajících za jednotlivé 

programy, jelikož právě neexistence těchto 

orgánů je hlavní příčinou stávajících 

prodlev; vítá skutečnost, že je Komise 

podle potřeby ochotna úzce spolupracovat 

s členskými státy, zvlášť na úpravě 

operačních programů, což umožní lepší 

součinnost mezi evropskými 

strukturálními a investičními fondy a 

vnitrostátními problémy spojenými s 

uprchlickou krizí; 

25. požaduje, aby se prostředky na 

závazky v rozpočtu Evropské unie 

nezvyšovaly, dokud nedojde k plné 

stabilizaci situace kolem nahromaděného 

objemu neuhrazených žádostí o platbu; 

Or. en 
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2. 3. 2016 A8-0036/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. opakuje svůj postoj ve prospěch 

nezbytné zásadní reformy systému 

vlastních zdrojů Unie a přikládá nejvyšší 

politický význam činnosti skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje zřízené 

v rámci dohody o VFR na období 2014–

2020; očekává, že Komise a Rada akceptují 

konečný výsledek, který je očekáván na 

konci roku 2016, včetně jakéhokoli dalšího 

návrhu na nový vlastní zdroj; připomíná, že 

vůdčí myšlenkou stojící za reformou 

vlastních zdrojů je dosáhnout toho, aby 

příjmová strana rozpočtu Unie byla 

samostatnější, stabilnější, jednodušší, 

spravedlivější, udržitelnější a 

předvídatelnější, a zároveň zmírnit zátěž v 

podobě nadměrných výdajů 

z vnitrostátních rozpočtů a zvýšit 

transparentnost a viditelnost pro občany, 

aniž by se zvýšilo jejich celkové daňové 

zatížení; domnívá se, že aby bylo možné 

mít zcela nezávislý rozpočet EU, je třeba 

zavést skutečné vlastní zdroje; 

31. opakuje svůj postoj ve prospěch 

nezbytné zásadní reformy systému 

vlastních zdrojů Unie; očekává, že Komise 

a Rada akceptují konečný výsledek, který 

je očekáván na konci roku 2016, včetně 

jakéhokoli dalšího návrhu na nový vlastní 

zdroj; připomíná, že vůdčí myšlenkou 

stojící za reformou vlastních zdrojů je 

dosáhnout toho, aby příjmová strana 

rozpočtu Unie byla samostatnější, 

stabilnější, jednodušší, spravedlivější, 

udržitelnější a předvídatelnější, a zároveň 

zmírnit zátěž v podobě nadměrných výdajů 

z vnitrostátních rozpočtů a zvýšit 

transparentnost a viditelnost pro občany, 

aniž by se zvýšilo jejich celkové daňové 

zatížení; domnívá se, že aby bylo možné 

mít zcela nezávislý rozpočet EU, je třeba 

zavést skutečné vlastní zdroje; 

Or. en 

 

 


