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7.5.2020 A9-0069/35

Pozměňovací návrh 35
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
2019/2055(DEC)

Návrh usnesení
Bod 356 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

356a. je znepokojen informacemi o 
přemístění Výkonné agentury pro 
spotřebitele, zdraví, zemědělství a 
potraviny (CHAFEA) do Bruselu či 
dokonce o jejím zavření a dopadem na 
zaměstnance Komise v Lucemburku; 
připomíná memorandum o porozumění 
podepsané v lednu 2020 s odborovými 
organizacemi šesti výkonných agentur 
Komise včetně agentury CHAFEA, které 
stanoví, že každé rozhodnutí týkající se 
zaměstnanců bude nejdříve projednáno se 
zástupci zaměstnanců; připomíná rovněž 
dohodu Georgieva-Asselborn podepsanou 
v lednu 2015 s lucemburskými orgány a 
očekává proto podrobné odůvodnění 
přemístění;  vyzývá Komisi, aby 
vypracovala sociální plán pro dotčené 
zaměstnance, který by mimo jiné 
zahrnoval otázky stability jejich profesní 
kariéry a rodinné situace; 
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7.5.2020 A9-0069/36

Pozměňovací návrh 36
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
(2019/2055(DEC)

Návrh usnesení
Bod 356 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

356b. konstatuje, že Komise pracuje na 
mapování výkonných agentur v souvislosti 
s finančními programy na období 2021–
2027; zdůrazňuje, že rozsáhlá 
restrukturalizace bude mít následky pro 
zaměstnance a bude mít rovněž vliv na 
generální ředitelství, která s výkonnými 
agenturami spolupracují; vyzývá Komisi, 
aby do procesu zapojila dotčené 
zaměstnance nebo jejich zástupce a aby v 
této souvislosti informovala orgán 
příslušný k udělení absolutoria;
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7.5.2020 A9-0069/37

Pozměňovací návrh 37
Tsvetelina Penkova
za skupinu S&D

Zpráva A9-0069/2020
Monika Hohlmeier
Udělení absolutoria za rok 2018: souhrnný rozpočet EU – Evropská komise
(2019/2055(DEC)

Návrh usnesení
Bod 427

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

427. připomíná rovněž, že z dostupných 
údajů uvedených ve zvláštní zprávě 
Účetního dvora č. 5/2019 vyplývá, že fond 
má značný dopad téměř na každý členský 
stát a že tímto fondem zajišťovaná 
potravinová a materiální pomoc a opatření 
sociálního začleňování jsou přínosná pro 
nejchudší osoby, včetně těch, které by 
mohly být jinak opomenuty běžnými 
službami sociální pomoci nebo které 
potřebují okamžitou podporu; zdůrazňuje 
rovněž, že podle potravinových bank je 
třetina potravin, které poskytují, 
financována fondem FEAD, a že díky 
tomuto fondu je možné omezit závislost na 
nepravidelném poskytování darů, a tedy 
lépe plánovat rozdělování konkrétních 
potravin;

427. připomíná, že cílem FEAD je 
zmírnit nejhorší formy chudoby v EU, 
jako je nedostatek potravin, 
bezdomovectví a chudoba dětí; připomíná 
rovněž, že z dostupných údajů uvedených 
ve zvláštní zprávě Účetního dvora 
č. 5/2019 vyplývá, že fond má značný 
dopad téměř na každý členský stát a že 
tímto fondem zajišťovaná potravinová a 
materiální pomoc a opatření sociálního 
začleňování jsou přínosná pro nejchudší 
osoby, včetně těch, které by mohly být 
jinak opomenuty běžnými službami 
sociální pomoci nebo které potřebují 
okamžitou podporu; zdůrazňuje rovněž, že 
podle potravinových bank je třetina 
potravin, které poskytují, financována 
fondem FEAD, a že díky tomuto fondu je 
možné omezit závislost na nepravidelném 
poskytování darů, a tedy lépe plánovat 
rozdělování konkrétních potravin; 
zdůrazňuje, že cílená podpora fondu 
FEAD je potřebná kvůli ochraně 
nejchudších a nejzranitelnějších osob 
včetně dětí, které jsou více ohroženy 
chudobou nebo sociálním vyloučením v 
souvislosti s krizí COVID-19.

Or. en


