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19.10.2017 A8-0299/70 

Pozměňovací návrh  70 

Jonathan Arnott 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje svou politickou podporu 

vytvoření Evropského sboru solidarity 

(ESC) a vítá legislativní návrh předložený 

v tomto ohledu Komisí; domnívá se však, 

že dokud nebude učiněno rozhodnutí 

o financování Evropského sboru 

solidarity a nebude přijato příslušné 

nařízení, které spadá do řádného 

legislativního postupu, neměl by rozpočet 

na rok 2018 obsahovat žádné finanční 

prostředky na tento účel; rozhodl se proto, 

že související prostředky a přesuny, které 

Komise zahrnula do návrhu rozpočtu na 

rok 2018 (NR), by měly být prozatím 

z návrhu odstraněny, jelikož rozhodnutí 

o rozpočtu na rok 2018 by nemělo nijak 

předjímat výsledek legislativního 

vyjednávání; je i nadále plně odhodlán 

okamžitě prostřednictvím opravného 

rozpočtu promítnout rozhodnutí 

o financování Evropského sboru 

solidarity do rozpočtu na příští rok, pokud 

nebude jednání o souvisejícím nařízení 

uzavřeno do konce rozpočtového procesu 

pro rok 2018;  

5. vyjadřuje svůj nesouhlas 

s vytvořením Evropského sboru solidarity 

(ESC) a odmítá legislativní návrh 

předložený v tomto ohledu Komisí; 

domnívá se, že by rozpočet na rok 2018 

neměl obsahovat žádné finanční prostředky 

na tento účel; rozhodl se proto, že 

související prostředky a přesuny, které 

Komise zahrnula do návrhu rozpočtu na 

rok 2018 (NR), by měly být definitivně 

z návrhu odstraněny;  

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/71 

Pozměňovací návrh  71 

Jonathan Arnott 

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 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 by 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; 

vypouští se 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/72 

Pozměňovací návrh  72 

Jonathan Arnott, 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 61 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 61a. požaduje s ohledem na nedávná 

odhalení týkající se cestovních výdajů 

členů Komise větší odpovědnost, a to 

zajištěním zveřejňování příslušných 

informací; 

Or. en 
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19.10.2017 A8-0299/73 

Pozměňovací návrh  73 

Jonathan Arnott 

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 84 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 84a. je pevně přesvědčen o tom, že bylo 

nesprávné politické skupiny vyjmout 

z předchozích cílů v oblasti snižování 

stavu zaměstnanců a dále nesouhlasí 

s rozhodnutím, aby jim bylo přiděleno 76 

pracovních míst získaných těmito 

sníženími zaměstnanců správy; požaduje 

proto, aby byl počet pracovních míst pro 

politické skupiny snížen o 76 postů a aby 

bylo uplatněno 5% snížení; 

Or. en 

 

 


