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8.3.2018 A8-0048/4 

Pozměňovací návrh  4 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. za tímto účelem požaduje vytvoření 

zvláštní rezervy na příjmové straně 

rozpočtu EU, která bude postupně 

naplněna prostřednictvím všech druhů 

nepředvídaných jiných příjmů; domnívá se, 

že by se tato rezerva měla využít na pokrytí 

dodatečných platebních potřeb, zejména 

potřeb souvisejících s uvolněním 

celkového rozpětí pro závazky nebo se 

zvláštními nástroji VFR; 

49. za tímto účelem požaduje vytvoření 

zvláštní rezervy v rozpočtu EU, která bude 

postupně naplněna prostřednictvím všech 

druhů nepředvídaných jiných příjmů a 

náležitě přenesena do dalších období, aby 

v případě potřeby sloužila jako další 

možnost financování; domnívá se, že tato 

rezerva by měla být vyčleněna na zvláštní 

nástroje VFR a na základě rozhodnutí 

rozpočtového orgánu by měla poskytovat 

možnost dalšího navýšení, a to jak 

prostředků na závazky, tak prostředků na 

platby; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/5 

Pozměňovací návrh  5 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 69 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

69. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

bere na vědomí možnost, že by na základě 

důkladné diskuse, která by byla nutná, byl 

navržen jednotný fond, který by integroval 

finanční nástroje na úrovni EU, jež jsou 

centrálně spravovány; zastává názor, že by 

bylo třeba zajistit jasnou strukturu pro 

výběr různých druhů finančních nástrojů 

pro různé oblasti politiky a druhy opatření 

a že příslušné finanční nástroje by měly i 

nadále figurovat v rozpočtu pod 

samostatnými položkami, aby byla 

zajištěna jednoznačnost investic; 

zdůrazňuje však, že taková harmonizace 

pravidel nemůže postihnout finanční 

nástroje, které spravují členské státy v 

rámci politiky soudržnosti nebo v oblasti 

vnější činnosti; 

69. vyzývá Komisi, aby v příštím VFR 

zjednodušila a harmonizovala pravidla pro 

využívání finančních nástrojů s cílem 

dosáhnout součinnosti různých nástrojů a 

maximalizovat jejich účinné uplatňování; 

bere na vědomí možnost, že by na základě 

důkladné diskuse, která by byla nutná, byl 

navržen jednotný fond, který by integroval 

finanční nástroje na úrovni EU, jež jsou 

centrálně spravovány; zastává názor, že by 

bylo třeba zajistit jasnou strukturu pro 

výběr různých druhů finančních nástrojů 

pro různé oblasti politiky a druhy opatření 

a že příslušné finanční nástroje by měly i 

nadále figurovat v rozpočtu pod 

samostatnými položkami, aby byla 

zajištěna jednoznačnost investic; 

zdůrazňuje však, že taková harmonizace 

pravidel nemůže postihnout finanční 

nástroje, které spravují členské státy v 

rámci politiky soudržnosti nebo v oblasti 

vnější činnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/6 

Pozměňovací návrh  6 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 105 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

105. zdůrazňuje, že prostředky 

vyčleňované na vnější činnost by měly být 

značně navýšeny, pokud má Unie hrát svou 

úlohu v rámci své globální strategie a 

politiky rozšiřování, sousedství a rozvoje, 

jakož i při řešení mimořádných událostí; 

očekává, že příští VFR bude odrážet 

bezprecedentní potřeby jižních a 

východních partnerských zemí potýkajících 

se s konflikty a s důsledky výzev, které 

představuje migrace a uprchlíci; vyzývá k 

vyčlenění vyšších částek na rostoucí 

potřebu humanitární pomoci, která je 

důsledkem přírodních a člověkem 

způsobených katastrof, a současně na 

zabránění jakýmkoli rozdílům mezi 

prostředky vyhrazenými na závazky a 

prostředky na platby; domnívá se, že Unie 

musí zvýšit financování Agentury OSN pro 

pomoc a práci ve prospěch palestinských 

uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA); 

105. zdůrazňuje, že prostředky 

vyčleňované na vnější činnost by měly být 

značně navýšeny, pokud má Unie hrát svou 

úlohu v rámci své globální strategie a 

politiky rozšiřování, sousedství a rozvoje, 

jakož i při řešení mimořádných událostí; 

očekává, že příští VFR bude odrážet 

bezprecedentní potřeby jižních a 

východních partnerských zemí potýkajících 

se s konflikty a s důsledky výzev, které 

představuje migrace a uprchlíci; vyzývá k 

vyčlenění vyšších částek na rostoucí 

potřebu humanitární pomoci, která je 

důsledkem přírodních a člověkem 

způsobených katastrof, a současně na 

zabránění jakýmkoli rozdílům mezi 

prostředky vyhrazenými na závazky a 

prostředky na platby; domnívá se, že Unie 

musí zvýšit financování Agentury OSN pro 

pomoc a práci ve prospěch palestinských 

uprchlíků na Blízkém východě (UNRWA); 

zdůrazňuje navíc, že jsou zapotřebí 

dodatečné zdroje na financování 

investičního plánu pro Afriku s cílem 

podpořit růst podporující začlenění a 

udržitelný rozvoj, a vypořádat se tak s 

některými hlavními příčinami nelegální 

migrace; 

Or. en 
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