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19.10.2017 A8-0299/59 

Pozměňovací návrh  59 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. upozorňuje na to, že Unie i nadále 

čelí řadě problémů, a je přesvědčen, že 

v rozpočtu Unie je nutno vyčlenit nezbytné 

finanční prostředky, aby bylo možné tyto 

politické priority splnit a aby Unie 

dokázala přijít s řešeními a účinně na tyto 

problémy reagovat – ovšem se zachováním 

rozpočtové kázně; zdůrazňuje, že by 

výdaje Unie měly vycházet ze zásady 

evropské přidané hodnoty a měly by 

respektovat zásadu subsidiarity; 

2. opakuje své znepokojení 

v souvislosti s rozpočtovými prostředky 

EU a úlohou, kterou plní při poskytování 

konkrétních odpovědí na potřeby občanů 

a na rostoucí potíže, s nimiž se potýkají, 

jako je nezaměstnanost, hospodářská 

recese, chudoba, migrační krize 

a bezpečnostní hrozby; zdůrazňuje, že je 

třeba náležitě vyhodnotit, které prostředky 

by bylo možné lépe spravovat na 

vnitrostátní úrovni, aby bylo zaručeno 

plné respektování zásady subsidiarity; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/60 

Pozměňovací návrh  60 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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. poukazuje na to, že Evropský fond 

pro strategické investice (EFSI) nedokázal 

zajistit růst ani vyřešit problém 

nezaměstnanosti; navrhuje proto, aby bylo 

jeho financování zastaveno a členské státy 

mohly použít tyto finanční prostředky ke 

skutečnému prospěchu svých občanů; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/61 

Pozměňovací návrh  61 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. je znepokojen skutečností, že 

nezaměstnanost mladých je i nadále 

nebývale vysoká, a je přesvědčen, že je 

třeba přijmout další opatření, aby nebyla 

ohrožena budoucnost celé generace 

mladých Evropanů; rozhodl se proto 

posílit Iniciativu na podporu 
zaměstnanosti mladých lidí nad rámec, 

který na rok 2018 navrhla Komise; 

zdůrazňuje, že toto navýšení prostředků 

by mělo být považováno za dodatečné nad 

rámec celkového objemu prostředků, který 

byl pro tuto iniciativu politicky schválen 

v rámci přezkumu VFR v polovině období, 

a ne za pouhé předsunutí vyčleněných 

finančních prostředků do rozpočtu na rok 

2018; 

6. je znepokojen skutečností, že 

nezaměstnanost mladých je i nadále 

nebývale vysoká; zdůrazňuje, že Iniciativě 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí se 

tuto naléhavou situaci nepodařilo vyřešit; 

domnívá se, že iniciativy v oblasti politiky 

zaměstnanosti a sociální politiky by měly 

vycházet v první řadě z členských států 

a že řešení problémů občanů nelze zajistit 

tím, že EU bude nařizovat další omezení, 

neboť ke splnění očekávání občanů, a to i 

v sociální a ekonomické oblasti, mají 

nejlepší předpoklady samotné členské 

státy; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/62 

Pozměňovací návrh  62 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je přesvědčen, že v současnosti se 

sice zdá, že vrchol migrační a uprchlické 

krize je za námi, Unie ovšem musí být 

neustále připravena reagovat na jakékoli 

budoucí nepředvídané události v této 

oblasti a uplatňovat proaktivnější přístup 

v oblasti migrace; naléhavě proto vyzývá 

Komisi, aby neustále sledovala, zda je výše 

prostředků v okruhu 3 odpovídající, a plně 

využívala veškeré nástroje dostupné 

v rámci současného VFR k tomu, aby 

včas reagovala na případné nepředvídané 

události, které by mohly vyžadovat 

dodatečné finanční prostředky; 

připomíná, že i když se Unii podařilo 

zavést některé mechanismy pomáhající 

tuto situaci zvládnout, stejně podle 

UNHCR dorazilo dosud v letošním roce 

do Evropy po moři přes sto tisíc uprchlíků 

a migrantů; rozhodl se proto v omezené 

míře posílit Azylový, migrační 

a integrační fond a Fond pro vnitřní 

bezpečnost a také agentury 

s odpovědnostmi v oblasti azylu, jako je 

Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO), kterým je třeba poskytnout 

odpovídající finanční a lidské zdroje; 

znovu konstatuje, že strop okruhu 3 je 

naprosto nedostatečný k tomu, aby bylo 

možno poskytnout odpovídající finanční 

prostředky na vnitřní dimenzi migrační 

8. uznává, že ačkoli v průběhu let 

2015, 2016 a 2017 bylo na zvládnutí 

migrační a uprchlické krize uvolněno 

značné množství rozpočtových prostředků, 

její řešení se dosud nepodařilo nalézt; 

poukazuje na neúspěšnost politik Unie 

zaměřených na předcházení migračním 

tokům a obchodování s lidmi; 



 

AM\1137656CS.docx  PE611.503v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

a uprchlické krize a na jiné prioritní 

programy, jako jsou programy v oblasti 

kultury a občanství; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/63 

Pozměňovací návrh  63 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že prostředky z okruhu 

3 byly v posledních letech uvolňovány 

převážně za účelem řešení problémů 

vzniklých v důsledku migrační 

a uprchlické krize a že by tato opatření 

měla pokračovat tak dlouho, jak to bude 

nutné; trvá však na tom, že s ohledem na 

nedávné bezpečnostní hrozby v Unii by 

v rámci financování z tohoto okruhu měla 

být věnována zvláštní pozornost 

i opatřením, která zvyšují bezpečnost 

občanů Unie; z tohoto důvodu se rozhodl 

posílit agentury v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí, které se vzhledem k vyšší 

pracovní zátěži a dalším úkolům 

v posledních letech potýkají s nedostatkem 

zaměstnanců a finančních prostředků; 

9. opětovně vyjadřuje své znepokojení 

v souvislosti s úlohou, kterou při zvládání 

důsledků migrační a uprchlické krize plní 

nástroje, jako je Fond pro vnitřní 

bezpečnost (ISF) a Azylový, migrační 

a integrační fond (AMIF); 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/64 

Pozměňovací návrh  64 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 50a. zdůrazňuje, že jakékoli 

poskytování finančních prostředků 

Turecku, zemi, která nerespektuje hned 

několik základních zásad svobody 

a demokracie, musí být okamžitě 

zastaveno; 

Or. en 

 

 


