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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2.7.2018 A8-0247/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. připomíná, že rozpočet EU na rok 

2019 bude posledním v současném 

volebním období a bude projednáván 

souběžně s jednáním o příštím víceletém 

finančním rámci (VFR) a o reformě 

systému vlastních zdrojů EU; rovněž 

připomíná, že Spojené království se 

zavázalo k tomu, že se bude podílet na 

financování a plnění ročních rozpočtů Unie 

na rok 2019 a 2020, jako kdyby zůstalo 

v Unii po březnu 2019; 

2. připomíná, že rozpočet EU na rok 

2019 bude posledním v současném 

volebním období a bude projednáván 

souběžně s jednáním o příštím víceletém 

finančním rámci (VFR); rovněž připomíná, 

že Spojené království se zavázalo k tomu, 

že se bude podílet na financování a plnění 

ročních rozpočtů Unie na rok 2019 a 2020, 

jako kdyby zůstalo v Unii po březnu 2019; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. vyzdvihuje úlohu Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) při 

zmenšování investiční mezery v EU; žádá, 

aby byla v zájmu optimální regionální 

a sektorové vyváženosti posílena sociální 

dimenze využívání EFSI, včetně inovací 

ve zdravotní péči a lékařství, sociální 

infrastruktury, ochrany životního 

prostředí, udržitelné dopravy, 

obnovitelných zdrojů energie 

a infrastruktury pro skladování energie; 

znovu opakuje svůj dlouholetý postoj, že 

veškeré nové iniciativy VFR musí být 

financovány novými prostředky, a nikoli 

na úkor stávajících programů; opakuje 

také, že je odhodlán posílit programy 

Horizont 2020 a Nástroj pro propojení 

Evropy, aby se co nejvíce vyrovnaly škrty 

provedené v těchto programech v rozpočtu 

na rok 2019 kvůli financování rozšíření 

EFSI; 

6. vyjadřuje politování nad úlohou 

Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), který nedokázal zmenšit investiční 

mezeru v EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. všímá si závazku k obnovené 

agendě EU v oblasti obrany, zejména 

prostřednictvím dohody o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu 

(EDIDP) jako první fáze Evropského 

obranného fondu; je přesvědčen, že tento 

společný závazek přispěje k dosažení 

úspor z rozsahu a větší koordinaci mezi 

členskými státy a podniky a umožní tak 

EU, aby si uchovala strategickou 

autonomii a stala se skutečným světovým 

hráčem; 

vypouští se 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. vítá zvýšenou podporu pro 

regionální akce v oblasti západního 

Balkánu; je však toho názoru, že by měla 

být dále posílena podpora politických 

reforem; vyjadřuje politování nad 

zvýšenou podporou politických reforem 

v Turecku (NPP II) a pochybnosti ohledně 

toho, zda je toto navýšení v souladu 

s rozhodnutím rozpočtového orgánu 

o snížení prostředků v této položce ve 

stávajícím rozpočtovém roce; připomíná 

své stanovisko, v němž vyzval k tomu, aby 

byly finanční prostředky určené pro 

turecké orgány v rámci NPP II 

podmíněny zlepšeními v oblasti lidských 

práv, demokracie a právního státu; žádá, 

aby prostředky v této položce byly 

v případě nulového pokroku v této oblasti 
a s ohledem na omezený manévrovací 

prostor z velké části přesměrovány 

na subjekty občanské společnosti s cílem 

provádění opatření na podporu cílů 

týkajících se právního státu, demokracie, 

lidských práv a svobody médií; podporuje 

celkový trend snižování prostředků na 

politické reformy pro Turecko; 

52. zdůrazňuje, že nástroj předvstupní 

pomoci (NPP) by neměl být využíván 

k podpoře Turecka, země, která 

nerespektuje řadu základních principů 

svobody a demokracie; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. konstatuje, že výdaje v rámci 

okruhu 5, pokud jde o prostředky na 

závazky, se ve srovnání s rozpočtem na rok 

2018 zvýšily o 3,0 % na 9 956,9 milionu 

EUR (zvýšení o 291,4 milionu EUR); 

konstatuje, že stejně jako v předchozím 

rozpočtovém roce je tento nárůst způsoben 

hlavně vývojem důchodů (zvýšení o 116,7 

milionu EUR), což představuje 20,2 % 

výdajů v okruhu 5; konstatuje, že podíl 

výdajů na správu v návrhu rozpočtu 

zůstává beze změny na úrovni 6,0 % 

v prostředcích na závazky; 

56. vyjadřuje politování nad tím, že 

výdaje v rámci okruhu 5, pokud jde 

o prostředky na závazky, se ve srovnání 

s rozpočtem na rok 2018 zvýšily o 3,0 % 

na 9 956,9 milionu EUR (zvýšení o 291,4 

milionu EUR); vyjadřuje politování nad 

tím, že stejně jako v předchozím 

rozpočtovém roce je tento nárůst způsoben 

hlavně vývojem důchodů (zvýšení o 116,7 

milionu EUR), což představuje 20,2 % 

výdajů v okruhu 5; konstatuje, že počet 

důchodců má v nadcházejících letech dále 

stoupat, a proto žádá celkovou revizi výsad 

a výhod systému důchodů a příspěvků 

EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 57 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

57. oceňuje úsilí, které Komise 

vynakládá na začlenění veškerých 

možností, jak dosáhnout úspor 

a racionalizace nemzdových nákladů ve 

výdajích svého rozpočtu; konstatuje, 

že vývoj výdajů Komise (zvýšení o 2,0 %) 

je především způsoben automatickým 

přizpůsobováním výdajů na mzdy 

a smluvní závazky; dále bere na vědomí 

interní přesunování zaměstnanců Komise 

za účelem plnění nových priorit; 

57. vyjadřuje politování nad tím, 

že vývoj výdajů Komise (zvýšení o 2,0 %) 

je především způsoben automatickým 

přizpůsobováním výdajů na mzdy 

a smluvní závazky, a požaduje proto 

změnu příslušných pravidel; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 60 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

60. konstatuje, že decentralizovaným 

agenturám se v návrhu rozpočtu na rok 

2019 celkově zvýšil objem přidělených 

prostředků o 10,8 % (bez započtení 

účelově vázaných příjmů) a počet 

pracovních míst o 259; vítá skutečnost, že 

u většiny agentur se jejich rozpočet 

navyšuje, zatímco příspěvek EU se 

snižuje; konstatuje v této souvislosti, 

že Parlament v současné době zkoumá 

možnosti dalšího rozšíření financování 

decentralizovaných agentur z vybíraných 

poplatků; s uspokojením konstatuje, 

že agenturám „s novými úkoly“ (ESMA, 

EU-LISA a FRONTEX) je poskytnuto 

významné navýšení prostředků a počtu 

zaměstnanců v plánu pracovních míst; 

žádá o další finanční podporu pro 

agentury, které se zabývají otázkami 

migrace a bezpečnosti; je přesvědčen, že 

Europol a Eurojust by měly být ještě více 

posíleny a že Evropský podpůrný úřad pro 

otázky azylu (EASO) by měl obdržet 

dostatečné finance na svou transformaci 

na Agenturu Evropské unie pro azyl; 

60. vyjadřuje politování nad tím, že 

decentralizovaným agenturám se v návrhu 

rozpočtu na rok 2019 celkově zvýšil objem 

přidělených prostředků o 10,8 % (bez 

započtení účelově vázaných příjmů) 

a počet pracovních míst o 259, a žádá, aby 

byla provedena celková revize úlohy 
agentur EU, která by přinesla odpověď na 

to, zda by jejich úkoly a cíle nemohla lépe 

plnit existující generální ředitelství 

Komise nebo členské státy, aby se 

zabránilo zdvojování rolí a nákladů 

a zlepšila se transparentnost; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/13 

Pozměňovací návrh  13 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. vítá vytvoření dvou nových 

subjektů EU, které mohou být považovány 

za decentralizované agentury, a to Úřadu 

evropského veřejného žalobce (EPPO) 

a Evropského orgánu pro pracovní 

záležitosti (ELA); konstatuje, 

že prostředky pro Evropský orgán pro 

pracovní záležitosti byly zapsány 

do rezervy do doby, než bude dokončen 

legislativní postup; konstatuje, že úřad 

EPPO má sídlo v Lucembursku, a žádá 

jej, aby v souladu s finančním nařízením 

předložil oběma složkám rozpočtového 

orgánu veškeré informace týkající se jeho 

politiky v oblasti nemovitostí; je 

přesvědčen, že nové agentury budou 

muset být vytvářeny prostřednictvím 

přidělení nových prostředků a nových 

pracovních míst a že je třeba se vyhnout 

jakýmkoli přesunům prostředků 

a pracovních míst, pokud nebude jasně 

prokázáno, že některé činnosti jsou zcela 

převedeny z Komise nebo z jiných 

stávajících subjektů, jako je Eurojust, na 

nové agentury; konstatuje, že agentura 

Eurojust je v úzké spolupráci s úřadem 

EPPO nadále agenturou příslušnou 

k řešení případů týkajících se ochrany 

finančních zájmů EU, přičemž je plně 

zapojena do operační podpory 

poskytované členským státům v oblasti 

vypouští se 



 

AM\1158021EN.docx  PE621.743v01-00 

CS United in diversity CS 

boji proti organizované trestné činnosti, 

terorismu, kyberkriminalitě a převaděčství 

migrantů; připomíná ustanovení uvedená 

ve společném přístupu pro nově vytvořené 

decentralizované agentury; 

Or. en 

 

 

 


