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19.10.2017 A8-0299/65 

Pozměňovací návrh  65 

Marco Zanni, André Elissen 

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 59 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

59. domnívá se, že škrty Rady 

neodrážejí skutečné potřeby, a obnovuje 

proto NR u všech správních výdajů 

Komise, včetně správních výdajů a výdajů 

na podporu výzkumu v okruzích 1 až 4; 

59. vyjadřuje politování nad zvýšením 

správních výdajů v okruhu 5; zdůrazňuje, 

že velká část tohoto navýšení představuje 

potřebné dodatečné prostředky na 

důchody úředníků EU; konstatuje, že 

počet důchodců má v nadcházejících 

letech dále stoupat, a proto žádá revizi 

výsad a výhod systému důchodů 

a příspěvků EU; žádá nový, spravedlivější 

přístup ke správním výdajům, počínaje 

snížením nejvyšších platů a důchodů 

zaměstnanců EU; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/66 

Pozměňovací návrh  66 

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 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. obecně souhlasí s Komisí 

vypracovanými odhady rozpočtových 

potřeb agentur; domnívá se proto, že 

jakékoli další škrty, jak je navrhuje Rada, 

by ohrozily řádné fungování agentur 

a znemožnily by jim plnit úkoly, které jim 

byly svěřeny; domnívá se, že nová 

pracovní místa přijatá v jeho postoji jsou 

nezbytná k plnění dodatečných úkolů 

vyplývajících z nového politického vývoje 

a nových právních předpisů; opakuje, že 

je odhodlán zabezpečit zdroje, a pokud 

bude nutno, poskytnout i další zdroje 

s cílem zajistit řádné fungování agentur; 

62. žádá, aby byla provedena celková 

revize úlohy evropských agentur, která by 

byla vedena otázkou, zda by jejich úkoly 

a cíle nemohla plnit stávající generální 

ředitelství Komise nebo členské státy, aby 

nedocházelo ke zdvojování funkcí 
a nákladů a také aby se zvýšila 

transparentnost; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/67 

Pozměňovací návrh  67 

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 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75.  trvá na tom, že je nutné obnovit 

NR u prostředků na platby ve všech 

položkách, v nichž Rada provedla škrty, 

a cíleným způsobem zvyšuje prostředky na 

platby, a to zejména v těch položkách, ve 

kterých se změnila výše prostředků na 

závazky; 

75. žádá, aby se prostředky na závazky 

v rozpočtu Evropské unie nezvyšovaly, 

dokud nedojde k plné stabilizaci situace 

kolem nahromaděného objemu 

nevyřízených žádostí o platbu; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/68 

Pozměňovací návrh  68 

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 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. vítá výměnu názorů o politice 

Parlamentu v oblasti budov, která se 

uskutečnila dne 11. července 2017 mezi 

Rozpočtovým výborem, generálním 

tajemníkem a místopředsedy odpovědnými 

za politiku Parlamentu v oblasti budov; 

domnívá se, že tento dialog by měl být 

průběžným procesem, zejména s ohledem 

na nadcházející diskuse předsednictva 

o renovaci budovy Paul Henri-Spaak; 

82. odsuzuje nedostatek 

transparentnosti a účinnosti v politice EU 

v oblasti nemovitostí; odmítá veškeré další 

plýtvání veřejnými zdroji a vyzývá k úplné 

transparentnosti vůči občanům EU, 

pokud jde o výdaje EU; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/69 

Pozměňovací návrh  69 

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 95 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

95. obnovuje prostředky ve všech 

položkách, v nichž Rada provedla škrty; 

95. zdůrazňuje, že se ukazuje, že 

ESVČ je zbytečná a drahá; je přesvědčen, 

že zahraniční politika by měla zůstat ve 

výlučné pravomoci členských států, 

a proto žádá úplný výmaz všech 

rozpočtových položek, které se ESVČ 

týkají; 

Or. en 

 

 


