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18.10.2017 A8-0299/3 

Pozměňovací návrh  3 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje význam stimulování 

kooperativního výzkumu v oblasti obrany 

v Evropě za účelem řešení hlavních 

nedostatků a nejistot v oblasti kapacit 

v době, kdy mezinárodní vývoj stále více 

vyžaduje, aby Evropa zvýšila své úsilí 

v oblasti obrany; je přesvědčen, že další 

výdaje na úrovni Unie v oblasti obranného 

výzkumu by měly být kompenzovány 

úsporami na vnitrostátní úrovni; podporuje 

zvýšení objemu prostředků přidělených na 

přípravné akce týkající se obranného 

výzkumu; žádá, aby se v příštím víceletém 

finančním rámci objevil program pro 

obranný výzkum s vyčleněným rozpočtem, 

znovu však opakuje svůj dlouholetý postoj, 

že by nové iniciativy měly být financovány 

novými prostředky, a nikoli na úkor 

stávajících programů Unie; zdůrazňuje 

dále, že je nutné zvýšit 

konkurenceschopnost a zlepšit inovační 

schopnost evropského obranného 

průmyslu; 

24. zdůrazňuje význam stimulování 

kooperativního výzkumu v oblasti obrany 

v Evropě za účelem řešení hlavních 

nedostatků a nejistot v oblasti kapacit 

v době, kdy mezinárodní vývoj stále více 

vyžaduje, aby Evropa zvýšila své úsilí 

v oblasti obrany; je přesvědčen, že další 

výdaje na úrovni Unie v oblasti obranného 

výzkumu by měly být kompenzovány 

úsporami na vnitrostátní úrovni; znovu 

opakuje svůj dlouholetý postoj, že by nové 

iniciativy měly být financovány novými 

prostředky, a nikoli na úkor stávajících 

programů Unie; zdůrazňuje dále, že je 

nutné zvýšit konkurenceschopnost a zlepšit 

inovační schopnost evropského obranného 

průmyslu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/4 

Pozměňovací návrh  4 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. vítá nové finanční krytí ve výši 

142,8 milionu EUR vytvořené s cílem 

usnadnit provádění programu na podporu 

strukturálních reforem v období 2017–

2020; 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/5 

Pozměňovací návrh  5 

Monika Vana 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 56 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 56a. odmítá návrh Komise na převod 

prostředků ve výši 30 milionů EUR 

z nástroje pro rozvojovou spolupráci, 

evropského nástroje sousedství 

a partnerství, SZBP a rozpětí okruhu 4 

v rámci rozpočtu na rok 2018, jehož cílem 

je financovat budování kapacit 

vojenských subjektů prostřednictvím 

revidovaného nástroje přispívajícího ke 

stabilitě a míru; zdůrazňuje, že je nutné 

zachovat úroveň financování unijní 

politiky sousedství, jejích policejních misí 

a misí v oblasti spravedlnosti v rámci 

SZBP a naplánovat v okruhu 4 rozpětí 

umožňující reagovat na nepředvídatelné 

krizové situace; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/6 

Pozměňovací návrh  6 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

80. vítá vytvoření pracovní skupiny 

Parlamentu pro příspěvek na všeobecné 

výdaje; připomíná očekávání větší 

transparentnosti při vyplácení příspěvku na 

všeobecné výdaje a nutnost pracovat na 

stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené 

k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by 

Parlamentu vznikly další náklady; 

80. vítá vytvoření pracovní skupiny 

Parlamentu pro příspěvek na všeobecné 

výdaje; připomíná očekávání větší 

transparentnosti při vyplácení příspěvku na 

všeobecné výdaje a nutnost pracovat na 

stanovení přesnějších pravidel pro 

zodpovídání se za výdaje schválené 

k úhradě z tohoto příspěvku, aniž by 

Parlamentu vznikly další čisté náklady, 

přičemž náklady na namátkové kontroly 

budou kompenzovány celkovými 

očekávanými úsporami. 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/7 

Pozměňovací návrh  7 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. vyzývá předsednictvo, aby provedlo 

následující konkrétní změny týkající se 

příspěvku na všeobecné výdaje:  

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/8 

Pozměňovací návrh  8 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a – odrážka 1 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – příspěvek na všeobecné výdaje by 

měl být vždy spravován v rámci 

samostatného bankovního účtu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/9 

Pozměňovací návrh  9 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a – odrážka 2 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – poslanci by měli uchovávat veškeré 

účtenky související s příspěvkem na 

všeobecné výdaje; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/10 

Pozměňovací návrh  10 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a – odrážka 3 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – nevyužitá část příspěvku na 

všeobecné výdaje by měla být na konci 

funkčního období vrácena; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/11 

Pozměňovací návrh  11 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a – odrážka 4 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – v rámci interního auditu 

Parlamentu by měly být prováděny 

kontroly 5% vzorku výdajů z příspěvku na 

všeobecné výdaje; konečné výsledky 

a zjištění by měly být součástí výroční 

zprávy zveřejňované Parlamentem; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/12 

Pozměňovací návrh  12 

Indrek Tarand 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a – odrážka 5 (nová) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – poslanci by každý rok měli 

zveřejňovat přehled svých výdajů 

hrazených z příspěvků na všeobecné 

výdaje, které by byly rozlišeny podle 

kategorií (náklady na komunikaci, nájem 

kanceláře, kancelářské potřeby atd.); 

Or. en 

 

 


