
 

AM\1158022CS.docx  PE621.743v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2.7.2018 A8-0247/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá návrh Komise a je přesvědčen, 

že obecně odpovídá prioritám 

Parlamentu; má v úmyslu dále posílit 

klíčové programy a zajistit náležitou výši 

financování odpovídající těmto prioritám; 

konstatuje nárůst ve výši 3,1 % 

v prostředcích na závazky a nižší 

procentuální podíl na HND v porovnání 

s rokem 2018 jak u prostředků na závazky 

(1 % proti 1,02 %), tak u prostředků na 

platby (0,9 % oproti 0,92 %); 

3. bere na vědomí návrh Komise; má 

v úmyslu bránit klíčové programy a zajistit 

náležitou výši financování, jež bude těmto 

programům odpovídat, přičemž hodlá 

uspořit na projektech, u nichž dosud 

nebyla prokázána skutečná přidaná 

hodnota; konstatuje nárůst ve výši 3,1 % 

v prostředcích na závazky a nižší 

procentuální podíl na HND v porovnání 

s rokem 2018 jak u prostředků na závazky 

(1 % proti 1,02 %), tak u prostředků na 

platby (0,9 % oproti 0,92 %); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/15 

Pozměňovací návrh  15 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. vítá navrhované posílení programu 

Horizont 2020, Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF), programu Erasmus+ 

a programů přispívajících ke zvýšení 

bezpečnosti občanů EU; poukazuje však na 

to, že je nutné více podporovat MSP, které 

jsou klíčové pro zajištění hospodářského 

růstu a tvorby pracovních míst, a věnovat 

odpovídající zdroje na digitalizaci 

průmyslu EU a podporu digitálních 

dovedností a digitálního podnikání 

a programy zaměřené na mladé lidi, 

a konkrétně ErasmusPro; připomíná, že je 

přesvědčen, že rozpočet programu 

Erasmus+ na rok 2019 by měl být 

přinejmenším zdvojnásoben; 

4. vítá navrhované posílení programu 

Horizont 2020, Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF), programu Erasmus+ 

a programů přispívajících ke zvýšení 

bezpečnosti občanů EU; poukazuje na 

skutečnost, že financování nástroje CEF 

se musí zaměřit na sledování cílů, které 

zajistí skutečnou hospodářskou, 

environmentální a sociální přidanou 

hodnotu pro členské státy, a že by se tento 

nástroj neměl používat k financování 

projektů, jejichž realizace je kontroverzní; 

poukazuje však na to, že je nutné více 

podporovat MSP, které jsou klíčové pro 

zajištění hospodářského růstu a tvorby 

pracovních míst, a věnovat odpovídající 

zdroje na digitalizaci průmyslu EU 

a podporu digitálních dovedností 

a digitálního podnikání a programy 

zaměřené na mladé lidi, a konkrétně 

ErasmusPro; připomíná, že je přesvědčen, 

že rozpočet programu Erasmus+ na rok 

2019 by měl být přinejmenším 

zdvojnásoben; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/16 

Pozměňovací návrh  16 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

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. bere na vědomí úlohu Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) při 

zmenšování investiční mezery v EU; lituje 

skutečnosti, že z EFSI byla také 

financována infrastruktura se závažným 

dopadem na životní prostředí a 

s pochybnou adicionalitou; 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 její skladování; 

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;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/17 

Pozměňovací návrh  17 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá Komisi, aby urychleně 

zvážila možnost vyjmout spolufinancování 

projektů financovaných z ESI fondů v tzv. 

méně rozvinutých regionech z výpočtu 

schodku v kontextu evropského semestru;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 28 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 28a. zdůrazňuje, že je důležité, aby byly 

z výpočtu vnitrostátních schodků 

veřejných financí v rámci Paktu o stabilitě 

a růstu vyloučeny náklady na udržitelnou 

obnovu, veškeré antiseismické investice 

a všechna opatření usilující o prevenci 

hydrogeologické nestability, včetně těch 

spolufinancovaných z ESI fondů 

a přiřazených k tematickému cíli 5 

(„Prevence, podpora přizpůsobení se 

změně klimatu, prevence a řízení rizik“); 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/19 

Pozměňovací návrh  19 

Eleonora Evi, Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. zdůrazňuje, že je zapotřebí věnovat 

v rámci ESI fondů a Evropského fondu 

pro regionální rozvoj (ERDF) náležitou 

pozornost udržitelné městské mobilitě 

a posilovat součinnost mezi zdroji 

financování a příslušnými programy, 

zejména s ohledem na dokončení dobíjecí 

infrastruktury pro elektrická vozidla 

a podporu dovybavení hardwaru;  

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/20 

Pozměňovací návrh  20 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

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 

skutečností, že výdaje v rámci okruhu 5 

týkající se správy, 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; 

zastává názor, že je třeba revidovat 

rozhodnutí 2005/684/ES o statutu 

poslanců Evropského parlamentu 

a změnit článek 14 tak, aby byl důchodový 

nárok poslanců v souladu se systémy 

sociálního zabezpečení pro běžné občany 

v jednotlivých členských státech, ať už jde 

o výpočet částky či důchodového věku, 

nebo o požadavky na příspěvky, které 

opravňují k vyplácení starobního 

důchodu; žádá přepočítání důchodů 

vyplácených z rozpočtu EU bývalým 

poslancům, kterým tento nárok vznikl 

před vstupem a po vstupu stávajícího 

statutu v platnost; konstatuje, že podíl 

výdajů na správu v návrhu rozpočtu 

zůstává beze změny na úrovni 6,0 % 

v prostředcích na závazky; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

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. vybízí Komisi, aby vynaložila co 

největší úsilí na začlenění veškerých 

možností, jak dosáhnout úspor 

a racionalizace správních výdajů; 

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; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/22 

Pozměňovací návrh  22 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 60 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60a. vyzývá k provedení vyčerpávající 

analýzy s cílem nalézt úspory a zlepšit 

účinnost prostřednictvím správní 

spolupráce, jakož i posoudit případné 

sloučení agentur vykonávajících podobné 

úkoly; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/23 

Pozměňovací návrh  23 

Marco Valli, Rosa D’Amato, Eleonora Evi 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 60 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 60b. zdůrazňuje, že by náklady spojené 

s přemístěním Evropské agentury pro 

léčivé přípravky (EMA) a Evropského 

orgánu pro bankovnictví (EBA) měly být 

transparentní a že by za žádných okolností 

nemělo být připuštěno zvýšení příspěvku 

EU v důsledku dvojího přemístění 

agentury EMA, tj. nejprve do 

přechodného a následně do trvalého sídla; 

Or. en 

 

 


