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3.7.2017 A8-0249/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9.  s potěšením konstatuje, že návrh 

rozpočtu na rok 2018 počítá s přidělením 

dodatečných prostředků na Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a 

zohledňuje tak předchozí výzvy 

Parlamentu k zachování tohoto 

programu; současně bere na vědomí 

návrh opravného rozpočtu na třetí čtvrtletí 

roku 2017, jehož součástí je uvolnění 

500 milionů EUR na závazcích na 

uvedenou iniciativu, jak se na tom v rámci 

dohodovacího řízení o rozpočtu v roce 

2017 dohodly Parlament a Rada; je 

přesvědčen, že navržené částky nebudou 

stačit k tomu, aby tato iniciativa dosáhla 

svých cílů, a domnívá se, že aby bylo 

možné účinně řešit problém 

nezaměstnanosti mládeže, musí tato 

iniciativa i nadále přispívat k plnění 

prioritního cíle Unie v oblasti růstu a 

pracovních míst; trvá na tom, že je 

zapotřebí účinně reagovat na 

nezaměstnanost mladých lidí v celé Unii, 

a zdůrazňuje, že Iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí může být dále 

zlepšována a může být efektivnější, 

zejména tím, že bude zajištěno, aby byla 

skutečným evropským přínosem, pokud 

jde o politiku zaměstnanosti mladých lidí 

v členských státech a že nebude 

nahrazovat financování někdejších 

9. zdůrazňuje, že Iniciativa na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (YEI) 

nedokázala vyřešit problém 

nezaměstnanosti mladých lidí; domnívá 

se, že iniciativy v oblasti zaměstnanosti a 

sociální politiky by měly pocházet 

především z členských států, kterým by 

proto měla být dána možnost plně využít 

všech fiskálních a peněžních nástrojů, a to 

odstraněním veškerých omezení EU; 



 

AM\1130093CS.docx  PE605.585v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

opatření členských států; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Sophie Montel, Bernard Monot, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

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. vyjadřuje politování nad tím, 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 třeba uvážit změnu 

přístupu ke správním výdajům, počínaje 

snížením nejvyšších platů a důchodů 

zaměstnanců EU; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. bere na vědomí, že 

decentralizovaným agenturám se v návrhu 

rozpočtu na rok 2018 celkově zvýšil objem 

prostředků o +3,1 % (bez započtení 

účelově vázaných příjmů) a počet 

pracovních míst o 146, poukazuje však na 

značné rozdíly mezi agenturami, které 

pracují na plný výkon (pokles o 11,2 %), a 

agenturami, které jsou pověřeny plněním 

nových úkolů (nárůst o 10,5 %); 

předpokládá, že tato čísla náležitě odrážejí 

skutečnost, že od roku 2013 došlo ve 

většině agentur ke snižování počtu 

zaměstnanců o pět nebo i více procent 

(v některých bude toto snížení probíhat 

ještě v roce 2018) a že zvyšování počtu 

zaměstnanců, k němuž docházelo v témže 

období, se týkalo pouze agentur, které se 

zabývají migrací a bezpečností (183 

nových pracovních míst), agentur 

zabývajících se finančním dohledem (28 

nových pracovních míst) a některých 

agentur pověřených plněním nových 

úkolů, jmenovitě Evropské agentury pro 

železnice (ERA), Evropské agentury pro 

bezpečnost letectví (EASA) a Agentury 

pro evropský globální navigační družicový 

systém (GSA) (18 nových pracovních 

míst); opakuje svou výzvu, vyslovenou ve 

zprávě o udělení absolutoria z roku 2015, 

51. s politováním konstatuje, že 

decentralizovaným agenturám se v návrhu 

rozpočtu na rok 2018 celkově zvýšil objem 

prostředků o +3,1 % (bez započtení 

účelově vázaných příjmů) a počet 

pracovních míst o 146; 
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aby byly zaručeny a v případě potřeby 

poskytnuty dodatečné prostředky na 

zajištění řádného fungování agentur, 

včetně stálého sekretariátu sítě agentur 

EU (který se nyní nazývá „Společný 

podpůrný úřad“);  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, Sophie Montel, Michał Marusik, Bernard Monot, 

André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 55 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. odsuzuje nedostatek 

transparentnosti a účinnosti v případě 

politiky EU v oblasti nemovitostí; 

jednoznačně nesouhlasí s tím, aby byly 

stovky milionů EUR z peněz daňových 

poplatníků investovány do budovy Paul-

Henri Spaak (PHS), za kterou již evropští 

občané v roce 1993 zaplatili 1 miliardu 

EUR a která už podle předsednictva 

Evropského parlamentu dosáhla konce 

své životnosti (po pouhých 24 letech); 

odmítá veškeré další plýtvání veřejnými 

zdroji a vyzývá k naprosté 

transparentnosti vůči občanům EU, 

pokud jde o výdaje EU; 

Or. en 

 

 


