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18.10.2017 A8-0299/45 

Pozměňovací návrh  45 

Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

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 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že čtení rozpočtu na 

rok 2018 v Parlamentu plně zohledňuje 
politické priority, které Parlament přijal 

převážnou většinou hlasů ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2017 o obecných pokynech a ze dne 

5. července 2017 o mandátu pro 

třístranná jednání; připomíná, že tyto 

priority se soustředí hlavně na udržitelný 

růst, pracovní místa, zejména pro mladé 

lidi, bezpečnost a změnu klimatu; 

1. zdůrazňuje skutečnost, že rozpočet 

Unie nepřináší konkrétní reakci na 
politické priority, které před Unií stojí; 

připomíná, že tyto priority se soustředí 

hlavně na udržitelný růst, pracovní místa, 

hospodářské oživení, migraci 

a bezpečnost; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/46 

Pozměňovací návrh  46 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je i nadále odhodlán splnit své 

závazky, které učinil během jednání 

o EFSI, tj. minimalizovat dopad škrtů 

souvisejících s EFSI u programu Horizont 

2020 a u Nástroje pro propojení Evropy 

v rámci ročního rozpočtového postupu; 

navrhuje proto vykompenzovat tyto škrty 

tím, že se obnoví původní roční profil 

těchto dvou programů, který jim umožní 

plně dosáhnout cílů, které byly dohodnuty 

během přijímání příslušných právních 

předpisů; 

4. je i nadále odhodlán splnit své 

závazky, které učinil během jednání 

o EFSI, tj. minimalizovat dopad škrtů 

souvisejících s EFSI u programu Horizont 

2020 v rámci ročního rozpočtového 

postupu; zdůrazňuje, že EFSI prokázal 

svou neúčinnost při zmenšování investiční 

mezery v Unii a výsledky, kterých bylo 

dosud dosaženo, jsou ve srovnání se 

stávajícími programy EIB nevýznamné 

a nepřinášejí žádnou adicionalitu či 

přidanou hodnotu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/47 

Pozměňovací návrh  47 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Eleonora Evi, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. obnovuje všechny škrty v NR 

navržené Radou; nechápe důvody pro 

navržené škrty, například u programu 

Horizont 2020 a u Nástroje pro propojení 

Evropy, neboť tyto dva programy již byly 

zasaženy přesunutím prostředků pro 

EFSI, ani pro škrty ve vnějších politikách; 

v každém případě nesouhlasí 

s deklarovaným záměrem Rady zaměřit se 

na rozpočtové položky s nízkou mírou 

plnění či absorpční kapacitou, neboť 

současné údaje o plnění rozpočtu k tomu 

nedávají důvod a nejsou zohledněny 

odlišné způsoby plnění některých 

programů; 

15. vyjadřuje politování nad škrty 

v NR navrhovanými Radou u položky 

týkající se prevence katastrof 

a připravenosti na ně v rámci Unie; vítá 

navrhované snížení prostředků pro 

Nástroj pro propojení Evropy, neboť by 

prostředky Unie neměly být používány 

k financování projektů, které doprovázejí 

spory a které nemají skutečnou 

hospodářskou, environmentální ani 

sociální přidanou hodnotu, jako je tomu 

například v případě železničního spojení 

Lyon-Turín; vítá deklarovaný záměr Rady 

zaměřit se na rozpočtové položky s nízkou 

mírou plnění či absorpční kapacitou; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/48 

Pozměňovací návrh  48 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. stanoví celkovou výši prostředků na 

rok 2018 na 162 597 930 901 EUR 

v prostředcích na závazky a 146 712 004 

932 EUR v prostředcích na platby; 

17. vyjadřuje politování nad tím, že 

celková výše prostředků na rok 2018 byla 

stanovena na 162 547 930 901 EUR 

v prostředcích na závazky a 146 637 004 

930 EUR v prostředcích na platby; 

požaduje snížení u těch položek, u nichž je 

možné dosáhnout úspor, s cílem zamezit 

jakémukoli plýtvání penězi daňových 

poplatníků; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/49 

Pozměňovací návrh  49 

Marco Valli, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyzývá Komisi, aby zajistila 

dostatečnou výši přidělených prostředků, 

která umožní Referenční laboratoři EU 

pro alternativy ke zkouškám na zvířatech 

(EURLECVAM) účinně vykonávat její 

povinnosti a úkoly uvedené v příloze VII 

směrnice 2010/63/EU, zejména 

v souvislosti s koordinací a podporou 

rozvoje a využití alternativ k testování na 

zvířatech, a to i v oblasti základního 

a aplikovaného výzkumu a regulatorního 

testování; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/50 

Pozměňovací návrh  50 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Eleonora Evi, Marco Zullo, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 34 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 34a. připomíná, že prostředky daňových 

poplatníků by neměly být používány 

k dotování chovu býků pro býčí zápasy; 

domnívá se, že při takovém chovu býků by 

proto neměl vznikat nárok na základní 

platby a žádá Komisi, aby předložila návrh 

na změnu stávajících právních předpisů 

týkajících se této otázky; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/51 

Pozměňovací návrh  51 

Marco Valli, Fabio Massimo Castaldo, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. s ohledem na znepokojivé 

zhoršování situace v oblasti demokracie, 

právního státu a lidských práv se rozhodl 

snížit podporu politických reforem 

v Turecku; rozhodl se umístit část 

zbývajících prostředků do rezervy, z nichž 

budou uvolněny, jakmile Turecko 

dosáhne měřitelného pokroku v oblastech 

právního státu, demokracie, lidských práv 

a svobody tisku, a přesměrovány ve 

prospěch subjektů občanské společnosti, 

aby ji využily na provádění opatření, která 

podporují dosažení uvedených cílů; 

50. s ohledem na znepokojivé 

zhoršování situace v oblasti demokracie, 

právního státu a lidských práv se rozhodl 

pozastavit podporu politických reforem 

v Turecku; zdůrazňuje, že by Turecko 

mělo dosáhnout měřitelného pokroku 

v oblasti právního státu, demokracie, 

lidských práv a svobody tisku, přičemž 

cílem je přesměrovat tyto prostředky ve 

prospěch subjektů občanské společnosti, 

aby je využily na provádění opatření, která 

podporují dosažení uvedených cílů; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/52 

Pozměňovací návrh  52 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. domnívá se, že škrty Rady 

neodrážejí skutečné potřeby, a ohrožují 

tak již výrazně zracionalizované správní 

výdaje; obnovuje proto NR u všech 

správních výdajů Komise, včetně 

správních výdajů a výdajů na podporu 

výzkumu v okruzích 1 až 4; 

59. vítá škrty provedené Radou 

a zdůrazňuje skutečnost, že by všechny 

správní výdaje týkající se okruhu V měly 

být pomocí účinné a hospodárné 

optimalizace nákladů Unie co nejvíce 

omezeny; v této souvislosti požaduje, aby 

byly znovu projednány stávající nájemní 

smlouvy s cílem dosáhnout úspor; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/53 

Pozměňovací návrh  53 

Marco Valli, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. lituje opakující se praxe Rady, 

která zvyšuje standardní snížení u všech 

institucí Unie; domnívá se, že tento postup 

má značně rušivý dopad na rozpočty těch 
orgánů a institucí, jejichž standardní 

snížení je historicky přesné; domnívá se, 

že tento přístup nepředstavuje cílené 

snižování ani řádné finanční řízení; 

obnovuje proto standardní snížení na 

úroveň NR; 

76. vítá opakující se praxi Rady, která 

zvyšuje míru snížení u všech institucí 

Unie; zdůrazňuje, že by všechny správní 

výdaje týkající se evropských orgánů 

a institucí měly být co nejvíce omezeny, 

aby se dosáhlo úspor a zamezilo se 

plýtvání penězi daňových poplatníků; 

v této souvislosti požaduje, aby byly znovu 

projednány stávající nájemní smlouvy 

s cílem dosáhnout nižšího nájemného; 

Or. en 



 

AM\1137640CS.docx  PE611.503v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

18.10.2017 A8-0299/54 

Pozměňovací návrh  54 

Marco Valli, Jonathan Arnott, Rosa D'Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 77 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. zachovává celkovou výši svého 

rozpočtu na rok 2018 na úrovni 1 953 483 

373 EUR, již přijal ve svém výše 

uvedeném usnesení ze dne 5. dubna 2017; 

zahrnuje rozpočtově neutrální technické 

úpravy, které zohlední aktualizované 

informace, jež na počátku tohoto roku 

nebyly k dispozici; 

77. vyjadřuje politování nad tím, že 

výše jeho rozpočtu na rok 2018 byla 

stanovena na úrovni 1 953 483 373 EUR 

a oproti roku 2017 nedošlo k jeho snížení; 

Or. en 

 

 


