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16.12.2020 A9-0267/1

Pozměňovací návrh 1
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (oddíl III – Komise)
Olivier Chastel (ostatní oddíly)
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že dohodovací výbor 
dosáhl společného pohledu na obsah 
rozpočtu na rok 2021 na základě návrhu 
prvků pro společné závěry č. 4, který 
předložila Komise dne 4. prosince 2020, 
přičemž Komisi vyzval, aby v okamžiku, 
kdy budou existovat dostatečné záruky 
toho, že je možné dosáhnout souladu s čl. 
312 odst. 1 SFEU, předložila druhý návrh 
rozpočtu na rok 2021, jenž bude odrážet 
společný pohled; konstatuje, že návrh 
prvků pro společné závěry zahrnuje pět 
prohlášení, včetně prohlášení o boji proti 
dětské chudobě v rámci Evropského 
sociálního fondu+ a o řešení dopadu krize 
COVID-19 na odvětví, jako je cestovní 
ruch a MSP, a na obyvatele nejvíce 
zasažené krizí;

2. připomíná, že dohodovací výbor 
dosáhl společného pohledu na obsah 
rozpočtu na rok 2021 na základě návrhu 
prvků pro společné závěry č. 4, který 
předložila Komise dne 4. prosince 2020, 
přičemž Komisi vyzval, aby v okamžiku, 
kdy budou existovat dostatečné záruky 
toho, že je možné dosáhnout souladu s čl. 
312 odst. 1 SFEU, předložila druhý návrh 
rozpočtu na rok 2021, jenž bude odrážet 
společný pohled; konstatuje, že návrh 
prvků pro společné závěry zahrnuje pět 
prohlášení, včetně prohlášení o boji proti 
dětské chudobě v rámci Evropského 
sociálního fondu+ a o řešení dopadu krize 
COVID-19 na odvětví, jako je cestovní 
ruch a MSP, a na obyvatele nejvíce 
zasažené krizí; zdůrazňuje nicméně, že 
prohlášení Komise k řešení dětské  
chudoby ani k podpoře odvětví, která byla 
krizí těžce zasažena, jako je cestovní ruch 
nebo MSP, nedostačují; naléhavě Komisí 
žádá, aby tato prohlášení promítla do 
konkrétních opatření tím, že zvýší 
financování pro příslušné programy, 
mimo jiné pro dětský záruční fond;
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16.12.2020 A9-0267/2

Pozměňovací návrh 2
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (oddíl III – Komise)
Olivier Chastel (ostatní oddíly)
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. vítá skutečnost, že navýšení o 185 
milionů EUR oproti úrovni prvního návrhu 
rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 
1/2020, které je výsledkem dohodovacích 
jednání, odpovídá hlavním politickým 
prioritám Parlamentu; konstatuje, že toto 
navýšení zahrnuje 60,3 milionu EUR na 
Nástroj pro propojení Evropy – Doprava, 
42 milionů EUR na program LIFE, 25,7 
milionu EUR na program Digitální Evropa, 
6,6 milionu EUR na program Práva 
a hodnoty (z čehož je 4,8 milionu EUR 
určeno na program Daphne), 2,7 milionu 
EUR na program Spravedlnost, 25 milionů 
EUR na humanitární pomoc, a to v rámci 
navýšení v objemu 500 milionů EUR na 
období let 2021 až 2027 dohodnutého ve 
VFR, 10,2 milionu EUR pro UNRWA 
v rámci nástroje pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI) a 7,3 milionu EUR pro Úřad 
evropského veřejného žalobce, a to 
zejména na posílení stavu zaměstnanců; 
dále si všímá, že návrh na změnu č. 1/2020 
již zahrnuje navýšení prostředků na 
programy Horizont Evropa, Erasmus+ 
a EU4Health, a jsou tak zohledněny 
výsledky jednání o VFR;

4. vítá skutečnost, že navýšení o 185 
milionů EUR oproti úrovni prvního návrhu 
rozpočtu ve znění návrhu na změnu č. 
1/2020, které je výsledkem dohodovacích 
jednání, odpovídá hlavním politickým 
prioritám Parlamentu; konstatuje, že toto 
navýšení zahrnuje 60,3 milionu EUR na 
Nástroj pro propojení Evropy – Doprava, 
42 milionů EUR na program LIFE, 25,7 
milionu EUR na program Digitální Evropa, 
6,6 milionu EUR na program Práva 
a hodnoty (z čehož je 4,8 milionu EUR 
určeno na program Daphne), 2,7 milionu 
EUR na program Spravedlnost, 25 milionů 
EUR na humanitární pomoc, a to v rámci 
navýšení v objemu 500 milionů EUR na 
období let 2021 až 2027 dohodnutého ve 
VFR, 10,2 milionu EUR pro UNRWA 
v rámci nástroje pro sousedství 
a rozvojovou a mezinárodní spolupráci 
(NDICI) a 7,3 milionu EUR pro Úřad 
evropského veřejného žalobce, a to 
zejména na posílení stavu zaměstnanců; 
dále si všímá, že návrh na změnu č. 1/2020 
již zahrnuje navýšení prostředků na 
programy Horizont Evropa, Erasmus+ 
a EU4Health, a jsou tak zohledněny 
výsledky jednání o VFR; konstatuje 
nicméně, že ani navýšení o 185 milionů 
EUR není dostatečné k řešení četných a 
obrovských dopadů krize COVID-19; 
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připomíná, že tato částka je mnohem nižší 
než původní mandát Parlamentu na 
začátku dohodovacího období;
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16.12.2020 A9-0267/3

Pozměňovací návrh 3
Dimitrios Papadimoulis, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0267/2020
Pierre Larrouturou (oddíl III – Komise)
Olivier Chastel (ostatní oddíly)
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2021 – všechny oddíly
(13892/2020 – C9-0408/2020 – 2020/0371(BUD))

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. vítá skutečnost, že se Parlamentu 
podařilo obhájit rozpočtovou 
nomenklaturu, která je oproti návrhu 
rozpočtu Komise diferencovanější, a to 
zejména pokud jde o nástroj NDICI, 
program Erasmus+, program Práva 
a hodnoty a sociální dialog; je přesvědčen, 
že tyto změny umožní Parlamentu a Radě 
lépe uplatňovat svou rozhodovací úlohu 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
a dohlížet nad plněním rozpočtu; vyjadřuje 
nicméně politování nad tím, že se během 
dohodovacího řízení Radě a Komisi 
nepodařilo dohodnout na podrobnější 
nomenklatuře, kterou navrhoval Parlament, 
zejména pokud jde o Azylový a migrační 
fond, nástroj pro správu hranic a víza 
a nástroj předvstupní pomoci 
a diferencovanější rozlišení v případě 
nástroje NDICI, především ve složce 
„sousedství“;

8. vítá skutečnost, že se Parlamentu 
podařilo obhájit rozpočtovou 
nomenklaturu, která je oproti návrhu 
rozpočtu Komise diferencovanější, a to 
zejména pokud jde o nástroj NDICI, 
program Erasmus+, program Práva 
a hodnoty a sociální dialog; zdůrazňuje 
zejména to, že je důležité, aby byla 
vytvořena zvláštní rozpočtová položka pro 
informační a vzdělávací opatření určená 
pro organizace pracovníků; je přesvědčen, 
že tyto změny umožní Parlamentu a Radě 
lépe uplatňovat svou rozhodovací úlohu 
v rámci ročního rozpočtového procesu 
a dohlížet nad plněním rozpočtu; vyjadřuje 
nicméně politování nad tím, že se během 
dohodovacího řízení Radě a Komisi 
nepodařilo dohodnout na podrobnější 
nomenklatuře, kterou navrhoval Parlament, 
zejména pokud jde o Azylový a migrační 
fond, nástroj pro správu hranic a víza 
a nástroj předvstupní pomoci 
a diferencovanější rozlišení v případě 
nástroje NDICI, především ve složce 
„sousedství“;
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