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3.7.2017 A8-0249/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. domnívá se, že návrh Komise by 

měl EU umožnit dosahování udržitelného 

růstu a vytváření pracovních míst 

a zároveň zajišťovat bezpečnost jejích 

občanů; zdůrazňuje, že úsporná opatření 

je nutné ukončit, aby bylo možné 

patřičným a účinným způsobem souběžně 

reagovat na mnohonásobné krize; 

připomíná, že je nutné dodržovat zásadu 

solidarity, a vyzývá Komisi, aby 

v maximálně možné míře šetřila 

na projektech, u nichž dosud nebyl 

prokázán žádný skutečný přínos; 

poukazuje na význam financování 

projektů, které jsou pro členské státy 

z hospodářského, environmentálního 

a sociálního hlediska skutečným 

přínosem, jelikož finanční prostředky by 

se neměly používat k financování 

kontroverzních nebo nehospodárných 

projektů; zdůrazňuje, že k financování 

činnosti, na niž má vliv organizovaná 

trestná činnost nebo infiltrace terorismu, 

by se neměl podílet ani rozpočet EU, ani 

žádný jiný finanční nástroj; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzdvihuje úlohu Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) 

v souvislosti s řešením problému 

nedostatku investic v celé EU a mezi 

jednotlivými územími EU a napomáháním 

provádění strategických investic, které 

ve vztahu k hospodářství, životnímu 

prostředí a společnosti zajišťují vysokou 

úroveň přidané hodnoty; podporuje proto 

prodloužení jeho existence až do roku 

2020; poukazuje na rychlé odčerpávání 

prostředků nástroje pro malé a střední 

podniky v rámci fondu EFSI a vítá jeho 

zamýšlené navýšení; s politováním 

konstatuje, že neexistuje ucelený přístup 

k financování malých a středních podniků, 

který by poskytoval jasný přehled 

o celkových dostupných finančních 

prostředcích; zdůrazňuje, že v rámci 

probíhajících legislativních jednání trvá 

na tom, že kvůli tomuto prodloužení 

existence fondu by se ve stávajících 

programech EU neměly provádět žádné 

další škrty; má za to, že z fondu EFSI, 

jehož záruční fond je většinou financován 

z rozpočtu EU, by neměly být 

podporovány subjekty usazené nebo 

zaregistrované v jurisdikcích, které jsou 

na seznamu příslušné politiky EU týkající 

se nespolupracujících jurisdikcí nebo které 

nedodržují unijní či mezinárodní daňové 

6. podtrhuje, že Evropský fond 

pro strategické investice (EFSI) se ukázal 

při řešení problému nedostatku investic 

v Evropě jako neúčinný a že výsledky, 

kterých bylo na jeho základě dosud 

dosaženo, jsou ve srovnání se stávajícími 

programy EIB nevýznamné a nepřinášejí 

žádnou adicionalitu ani hospodářský, 

environmentální a sociální přínos; 

vyjadřuje politování nad návrhem Komise 

na prodloužení existence fondu EFSI 

do roku 2020; s politováním konstatuje, že 

neexistuje ucelený přístup k financování 

malých a středních podniků, který by 

poskytoval jasný přehled o celkových 

dostupných finančních prostředcích; 

zdůrazňuje, že v rámci probíhajících 

legislativních jednání trvá na tom, že kvůli 

tomuto prodloužení existence fondu EFSI 

by se ve stávajících programech EU 

neměly provádět žádné další škrty; má 

za to, že z fondu EFSI, jehož záruční fond 

je většinou financován z rozpočtu EU, by 

neměly být podporovány subjekty usazené 

nebo zaregistrované v jurisdikcích, které 

jsou na seznamu příslušné politiky EU 

týkající se nespolupracujících jurisdikcí 

nebo které nedodržují unijní či 

mezinárodní daňové standardy týkající se 

transparentnosti a výměny informací;  
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standardy týkající se transparentnosti 

a výměny informací;  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že Komise 

nevyhověla žádosti Parlamentu, aby 

předložila posouzení možnosti poskytování 

síťové jízdenky Interrail po Evropě 

k 18. narozeninám a aby spolu s tím 

předložila příslušné návrhy; domnívá se, že 

tyto návrhy mají potenciál zvýšit evropské 

povědomí a identitu; poukazuje však 

na to, že veškeré nové projekty je nutné 

financovat na základě nových finančních 

zdrojů, aby neměly negativní vliv 

na stávající programy, a že by měly 

zahrnovat co největší část společnosti; 

důrazně opakuje svou předchozí výzvu, 

aby Komise v této věci předložila příslušné 

návrhy; 

8. poznamenává, že Komise 

nevyhověla žádosti Parlamentu, aby 

předložila posouzení možnosti poskytování 

síťové jízdenky Interrail po Evropě 

k 18. narozeninám a aby spolu s tím 

předložila příslušné návrhy; domnívá se, že 

tento program by neměl být financován 

na úkor jiných úspěšných programů EU 
a měl by zahrnovat co nevětší část 

společnosti; hodlá požadovat cílené 

financování tohoto programu v rámci 

rozpočtu na rok 2018 a vyhodnocení jeho 

fungování a přínosu pro mladší generaci; 

Or. en 



 

AM\1130090CS.docx  PE605.585v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

3.7.2017 A8-0249/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. vítá návrh opravného rozpočtu č. 4 

na rok 2017, podle nějž má dojít 

k uvolnění částky ve výši 

1 196 797 579 EUR z Fondu solidarity 

Evropské unie (FSEU), aby bylo možné 

v návaznosti na sérii zemětřesení, k nimž 

došlo mezi srpnem 2016 a lednem 2017 

v oblasti Abruzza, Lazia, Marche 

a Umbrie, poskytnout pomoc Itálii; 

požaduje jeho urychlené schválení; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že je třeba, aby provádění 

programů na období let 2014–2020 dosáhlo 

optimálního tempa, a je pevně přesvědčen, 

že v budoucnu je třeba předejít jakémukoli 

„abnormálnímu“ hromadění neuhrazených 

faktur; vyzývá v této souvislosti Komisi 

a členské státy, aby přednostně řešily 

veškeré zbývající problémy spojené se 

zpožděným jmenováním vnitrostátních 

řídicích a certifikačních orgánů a rovněž 

další potíže, na nichž vázne předkládání 

žádostí o platby; upřímně věří, že 

vnitrostátní orgány i Komise zdokonalily 

své odhady týkající se nutnosti úhrad 

v rámci rozpočtu na rok 2018 a že 

navrhované prostředky na platby budou 

v plné výši vyplaceny; uznává, že mezi 

hlavní příčiny této současné nízké míry 

plnění rozpočtu patří to, že mezi orgány 

EU došlo k zdlouhavým jednáním 

o právním základu; 

26. zdůrazňuje, že je třeba, aby provádění 

programů na období let 2014–2020 dosáhlo 

optimálního tempa, a je pevně přesvědčen, 

že v budoucnu je třeba předejít jakémukoli 

„abnormálnímu“ hromadění neuhrazených 

faktur; vyzývá v této souvislosti Komisi 

a členské státy, aby přednostně řešily 

veškeré zbývající problémy spojené se 

zpožděným jmenováním vnitrostátních 

řídicích a certifikačních orgánů a rovněž 

další potíže, na nichž vázne předkládání 

žádostí o platby; upřímně věří, že 

vnitrostátní orgány i Komise zdokonalily 

své odhady týkající se nutnosti úhrad 

v rámci rozpočtu na rok 2018 a že 

navrhované prostředky na platby budou 

v plné výši vyplaceny; uznává, že mezi 

hlavní příčiny této současné nízké míry 

plnění rozpočtu patří to, že mezi orgány 

EU došlo k zdlouhavým jednáním 

o právním základu; považuje za důležité, 

aby byla zvážena možnost vyloučit 

z výpočtu vnitrostátního schodku 

veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě 

a růstu náklady na udržitelnou obnovu 

a všechny investice do antiseismických 

opatření, včetně investic 

spolufinancovaných z evropských 

strukturálních a investičních fondů, které 

jsou přiřazeny k tematickému cíli 5 

(„Prevence, podpora přizpůsobení se 



 

AM\1130090CS.docx  PE605.585v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

změně klimatu, prevence a řízení rizik“); 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 35 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35a. s politováním konstatuje, že dosud 

neexistuje žádný účinný systém 

přerozdělování uprchlíků, což způsobuje 

nerovnoměrné zatížení některých 

členských států, zejména Itálie a Řecka; 

připomíná, že v roce 2016 přicestovalo 

do Evropy 361 678 uprchlíků a migrantů, 

z toho 181 405 do Itálie a 173 447 

do Řecka, a že v roce 2017 samotná Itálie 

už přijala 85 % uprchlíků a migrantů, 

kteří přicestovali do EU; s politováním 

konstatuje, že Itálie dosud obdržela 

z Azylového, migračního a integračního 

fondu (AMIF) jen 147,6 milionu EUR, 

což představuje pouhá 3 % jejích 

celkových výdajů určených na řešení 

migrační krize; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. konstatuje, že výdaje v rámci okruhu 5 

se ve srovnání s rozpočtem na rok 2017 

zvýšily o 3,1 % na 9 682,4 milionu EUR 

(zvýšení o 287,9 milionu EUR); podotýká, 

že toto zvýšení je z více než jedné třetiny 

jeho nominální hodnoty vysvětleno 

přidělením dodatečných prostředků na 

důchody (zvýšení o 108,5 milionu EUR); 

bere na vědomí, že přidělení dodatečných 

prostředků je většinou 

důsledkem očekávaného zvýšení počtu 

důchodců (o 4,2 %); bere na vědomí také 

to, že počet důchodců se má 

v nadcházejících letech nadále zvyšovat; 

bere na vědomí rigorózní přístup 

ke správním výdajům a nominální 

zmrazení všech nemzdových výdajů;  

48. konstatuje, že výdaje v rámci okruhu 5 

se ve srovnání s rozpočtem na rok 2017 

zvýšily o 3,1 % na 9 682,4 milionu EUR 

(zvýšení o 287,9 milionu EUR); podotýká, 

že toto zvýšení je z více než jedné třetiny 

jeho nominální hodnoty vysvětleno 

přidělením dodatečných prostředků na 

důchody (zvýšení o 108,5 milionu EUR); 

bere na vědomí, že přidělení dodatečných 

prostředků je většinou 

důsledkem očekávaného zvýšení počtu 

důchodců (o 4,2 %); bere na vědomí také 

to, že počet důchodců se má 

v nadcházejících letech nadále zvyšovat; 

domnívá se, že je nutné přehodnotit 

penzijní systém poslanců Evropského 

parlamentu, tak aby byl jejich nárok 

na důchod uveden do souladu 

se systémem sociálního zabezpečení 

pro řadové občany jednotlivých členských 

států; bere na vědomí rigorózní přístup 

ke správním výdajům a nominální 

zmrazení všech nemzdových výdajů;  

Or. en 

 

 


