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Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. potvrzuje zásadu, že další politické 

priority by měly být doprovázeny 

dodatečnými finančními prostředky bez 

ohledu na to, zda se objeví v době přijetí 

nového VFR či při jeho provádění, 

a zdůrazňuje, že financování nových 

potřeb by nemělo oslabovat stávající 

politiky a programy; dále očekává, že 

budou zavedena dostatečná ustanovení 

o flexibilitě, aby se zohlednily 

nepředvídané okolnosti, které by mohly 

vyvstat v průběhu VFR; 

13. zdůrazňuje, že financování nových 

potřeb by mělo být zajištěno 

prostřednictvím revize výdajů těch 

programů, které nemohou nabídnout 

skutečnou přidanou hodnotu; dále 

očekává, že budou zavedena dostatečná 

ustanovení o flexibilitě, aby se zohlednily 

nepředvídané okolnosti, které by mohly 

vyvstat v průběhu VFR; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je udržitelná doprava; 

zdůrazňuje, že dopravní infrastruktura je 

páteří jednotného trhu a základem pro 

udržitelný růst a vytváření pracovních míst; 

konstatuje, že dobudování jednotného 

evropského dopravního prostoru 

propojeného se sousedními zeměmi 

vyžaduje důležitou dopravní infrastrukturu 

a je třeba k němu přistupovat jako ke 

klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových a ostrovních oblastí; domnívá 

se proto, že by příští VFR měl zajistit 

dostatečné financování projektů, které 

přispívají zejména k dokončení základní 

sítě transevropské dopravní sítě (TEN-T), 

která by měla být dále rozšířena, a jejích 

koridorů; připomíná cíle, které byly 

v otázkách dopravy vytyčeny na konferenci 

COP 21 s cílem bojovat proti změně 

klimatu, a vybízí členské státy, aby 

investovaly do inteligentní, udržitelné 

a integrované veřejné dopravy; 

82. trvá na tom, že VFR má význam 

pro odvětví závislá na dlouhodobých 

investicích, jako je udržitelná doprava; 

zdůrazňuje, že dopravní infrastruktura je 

páteří jednotného trhu a základem pro 

udržitelný růst a vytváření pracovních míst; 

konstatuje, že dobudování jednotného 

evropského dopravního prostoru 

propojeného se sousedními zeměmi 

vyžaduje důležitou dopravní infrastrukturu 

a je třeba k němu přistupovat jako ke 

klíčové prioritě v zájmu 

konkurenceschopnosti a hospodářské, 

sociální a územní soudržnosti EU, včetně 

okrajových a ostrovních oblastí; v této 

souvislosti vyzývá Komisi, aby provedla 

přezkum financování projektů, které jsou 

z ekonomického hlediska sporné a které 

rovněž poškozují zdraví občanů, jako 

například železniční trasa Turín-Lyon; 

připomíná cíle, které byly v otázkách 

dopravy vytyčeny na konferenci COP 21 

s cílem bojovat proti změně klimatu, a 

vybízí členské státy, aby investovaly do 

inteligentní, udržitelné a integrované 

veřejné dopravy; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

116. domnívá se, že silná, efektivní 

a kvalitní veřejná správa je nezbytná pro 

provádění politiky Unie a pro obnovení 

důvěry a prohloubení dialogu 

s organizacemi občanské společnosti 

a občany na všech úrovních; zdůrazňuje 

v tomto ohledu úlohu orgánů a institucí 

sestávajících z demokraticky zvolených 

členů; připomíná, že podle Účetního dvora 

provedly orgány, instituce a agentury EU 

5% snížení počtu zaměstnanců, jak bylo 

stanoveno v jejich plánech pracovních 

míst; domnívá se, že by se na ně již 

nemělo vztahovat další podobné 

horizontální snižování počtu pracovních 

míst; vyjadřuje svůj ostrý nesouhlas 

s opakováním tzv. fondu pro přesuny 

v rámci agentur; 

116. domnívá se, že silná, efektivní 

a kvalitní veřejná správa je nezbytná pro 

provádění politiky Unie a pro obnovení 

důvěry a prohloubení dialogu 

s organizacemi občanské společnosti 

a občany na všech úrovních; zdůrazňuje 

v tomto ohledu úlohu orgánů a institucí 

sestávajících z demokraticky zvolených 

členů; připomíná, že podle Účetního dvora 

provedly orgány, instituce a agentury EU 

5% snížení počtu zaměstnanců, jak bylo 

stanoveno v jejich plánech pracovních 

míst; domnívá se, že další snížení by mělo 

být přípustné, pokud bude založeno na 

posouzení skutečných potřeb a na 

sloučení případných společných funkcí; 

požaduje důslednou revizi správních 

výdajů EU s cílem dosáhnout skutečného 

snížení výdajů; 

Or. en 

 

 


