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Pozměňovací návrh 1
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v příslušných 
rozpočtových položkách určených na 
komunikaci, jež jsou obsaženy v návrzích 
Komise, není žádná konkrétní zmínka o 
konferenci o budoucnosti Evropy;

1. konstatuje, že v příslušných 
rozpočtových položkách určených na 
komunikaci, jež jsou obsaženy v návrzích 
Komise, není žádná konkrétní zmínka o 
konferenci o budoucnosti Evropy; žádá, 
aby byla věnována samostatná rozpočtová 
položka konferenci o budoucnosti Evropy, 
v souladu s cíli stanovenými v postojích 
Parlamentu o konferenci o budoucnosti 
Evropy 2019/2990(RSP) a 
2020/2657(RSP);

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v příslušných 
rozpočtových položkách určených na 
komunikaci, jež jsou obsaženy v návrzích 
Komise, není žádná konkrétní zmínka o 
konferenci o budoucnosti Evropy;

1. konstatuje, že v příslušných 
rozpočtových položkách určených na 
komunikaci, jež jsou obsaženy v návrzích 
Komise, není žádná konkrétní zmínka o 
konferenci o budoucnosti Evropy; 
zdůrazňuje, že pro dosažení cílů 
konference, jak jsou stanoveny v postoji 
Evropského parlamentu, je důležité 
dostatečné financování;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Fabio Massimo Castaldo
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Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. konstatuje, že v příslušných 
rozpočtových položkách určených na 
komunikaci, jež jsou obsaženy v návrzích 
Komise, není žádná konkrétní zmínka o 
konferenci o budoucnosti Evropy;

1. vyjadřuje politování nad tím, že v 
příslušných rozpočtových položkách 
určených na komunikaci, jež jsou obsaženy 
v návrzích Komise, není žádná konkrétní 
zmínka o konferenci o budoucnosti 
Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že jako obecné 
pravidlo musí být jakékoli navýšení 
rozpočtu Unie řádně odůvodněno 
objektivními a podrobně uvedenými 
důvody a mělo by přinést očekávaný velmi 
příznivý poměr výnosů a nákladů.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. domnívá se, že je nezbytné 
podstatně navýšit prostředky v rozpočtové 
položce „Podpora angažovanosti a účasti 
občanů na demokratickém životě Unie“ v 
souladu s pozměňovacími návrhy 
Parlamentu k návrhu Komise, kterým se 

2. domnívá se, že navýšení 
prostředků v rozpočtové položce „Podpora 
angažovanosti a účasti občanů na 
demokratickém životě Unie“ nesmí 
přispívat k vytváření umělé evropské 
identity, k deformaci historie a 
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zavádí program Práva a hodnoty; historickému revizionismu, k 
antikomunismu a obhajobě nacistického 
fašismu;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrh, aby byly u 
„Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
navrhuje další zvýšení s cílem umožnit 
Komisi aktivní zapojení, pokud jde o její 
komunikaci týkající se budoucnosti 
Evropy, a posílit boj proti dezinformacím;

3. považuje za přehnaný návrh, aby 
byly u „Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
domnívá se, že současné rozpočtové zdroje 
jsou přiměřené pro zajištění aktivního 
zapojení Komise, pokud jde o její 
komunikaci týkající se budoucnosti 
Evropy, a posílení boje proti 
dezinformacím

Or. en

Pozměňovací návrh 7
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrh, aby byly u 
„Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
navrhuje další zvýšení s cílem umožnit 
Komisi aktivní zapojení, pokud jde o její 
komunikaci týkající se budoucnosti 
Evropy, a posílit boj proti dezinformacím;

3. bere na vědomí návrh, aby byly u 
„Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
v tomto ohledu vyjadřuje přesvědčení, že 
je důležité lépe komunikovat o určení 
rozpočtových prostředků Unie a způsobu 
jejich využívání, ale domnívá se, že 
propagace institucí by neměla být za 
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současných okolností a vzhledem k 
aktuálním potřebám prioritou;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. vítá návrh, aby byly u 
„Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
navrhuje další zvýšení s cílem umožnit 
Komisi aktivní zapojení, pokud jde o její 
komunikaci týkající se budoucnosti 
Evropy, a posílit boj proti dezinformacím;

3. vítá návrh, aby byly u 
„Exekutivních a korporátních 
komunikačních služeb“ zvýšeny prostředky 
na závazky o 12 % a prostředky na platby o 
5 % ve srovnání s rozpočtem na rok 2020; 
navrhuje další zvýšení s cílem umožnit 
Komisi aktivní zapojení, pokud jde o její 
komunikaci týkající se budoucnosti 
Evropy, a posílit boj proti cizímu 
vměšování a dezinformacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje zvýšení u rozpočtové 
položky „Zastoupení Evropské komise“, 
neboť tato zastoupení hrají důležitou úlohu 
při informování občanů o činnostech EU, 
podpoře veřejné diskuse o záležitostech EU 
a v boji proti dezinformacím a budou 
potřebovat dodatečné zdroje na 
financování činností v rámci konference o 
budoucnosti Evropy;

4. navrhuje zvýšení u rozpočtové 
položky „Zastoupení Evropské komise a 
Evropského parlamentu“, neboť tato 
zastoupení hrají důležitou úlohu při 
informování občanů o činnostech EU, 
podpoře veřejné diskuse o záležitostech EU 
a v boji proti dezinformacím a budou 
potřebovat dodatečné zdroje na 
financování činností v rámci konference o 
budoucnosti Evropy;

Or. en
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Pozměňovací návrh 10
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje zvýšení u rozpočtové 
položky „Zastoupení Evropské komise“, 
neboť tato zastoupení hrají důležitou 
úlohu při informování občanů o 
činnostech EU, podpoře veřejné diskuse o 
záležitostech EU a v boji proti 
dezinformacím a budou potřebovat 
dodatečné zdroje na financování činností v 
rámci konference o budoucnosti Evropy;

4. navrhuje snížení u rozpočtové 
položky „Zastoupení Evropské komise“, 
neboť za současných okolností a s 
ohledem na potřeby doby nesmí být 
prioritou propagování institucí; domnívá 
se, že na financování činností v rámci 
konference o budoucnosti Evropy by 
neměly být uvolněny žádné dodatečné 
zdroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. navrhuje zvýšení u rozpočtové 
položky „Zastoupení Evropské komise“, 
neboť tato zastoupení hrají důležitou 
úlohu při informování občanů o 
činnostech EU, podpoře veřejné diskuse o 
záležitostech EU a v boji proti 
dezinformacím a budou potřebovat 
dodatečné zdroje na financování činností v 
rámci konference o budoucnosti Evropy;

4. navrhuje cílené zvýšení u 
rozpočtové položky „Zastoupení Evropské 
komise“, s cílem posílit veřejnou diskusi 
o evropských otázkách, bojovat proti 
dezinformacím, aktivně se angažovat u 
občanů a poskytnout dodatečné zdroje na 
financování činností v rámci konference o 
budoucnosti Evropy;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Antonio Tajani
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Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh, aby byly u položky 
„Komunikační služby pro občany“ zvýšeny 
prostředky na závazky o 35 % a prostředky 
na platby o 24 %; navrhuje další navýšení s 
ohledem na rozsah komunikačních 
opatření, jichž bude zapotřebí v rámci 
konference o budoucnosti Evropy.

5. vítá návrh, aby byly u položky 
„Komunikační služby pro občany“ zvýšeny 
prostředky na závazky o 35 % a prostředky 
na platby o 24 %; navrhuje další navýšení s 
ohledem na rozsah komunikačních 
opatření, jichž bude zapotřebí v rámci 
konference o budoucnosti Evropy; vyzývá 
Komisi, aby předložila nezbytné návrhy v 
případě, že budou třeba další prostředky;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh, aby byly u položky 
„Komunikační služby pro občany“ zvýšeny 
prostředky na závazky o 35 % a prostředky 
na platby o 24 %; navrhuje další navýšení 
s ohledem na rozsah komunikačních 
opatření, jichž bude zapotřebí v rámci 
konference o budoucnosti Evropy.

5. domnívá se, že by bylo vhodnější, 
než u položky „Komunikační služby pro 
občany“ zvýšit prostředky na závazky o 35 
% a prostředky na platby o 24 %, použít 
tyto prostředky na podporu politiky 
soudržnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Fabio Massimo Castaldo

Návrh stanoviska
Bod 5

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5. vítá návrh, aby byly u položky 
„Komunikační služby pro občany“ zvýšeny 
prostředky na závazky o 35 % a prostředky 

5. bere na vědomí návrh, aby byly u 
položky „Komunikační služby pro občany“ 
zvýšeny prostředky na závazky o 35 % a 
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na platby o 24 %; navrhuje další navýšení 
s ohledem na rozsah komunikačních 
opatření, jichž bude zapotřebí v rámci 
konference o budoucnosti Evropy.

prostředky na platby o 24 %; domnívá se, 
že navrhované navýšení by bylo možno 
odůvodnit s ohledem na rozsah 
komunikačních opatření, jichž bude 
zapotřebí v rámci konference o 
budoucnosti Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Damian Boeselager
za skupinu Verts/ALE

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. požaduje, aby výše uvedená 
navýšení rozpočtových prostředků 
přinesla konkrétní výsledky a lepší 
komunikaci s občany; aby bylo dosaženo 
těchto cílů prostřednictvím výše 
uvedených rozpočtových položek, mělo by 
být zveřejňováno, jak byly tyto prostředky 
použity a jaké dopady přinesly;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
João Ferreira

Návrh stanoviska
Bod 5 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že politika soudržnosti 
musí mít k dispozici dostatečné zdroje s 
cílem skutečně odstranit rozdíly mezi 
členskými státy a podpořit jejich 
vzájemnou konvergenci; domnívá se, že 
posílení strukturálních a investičních 
fondů je základní podmínkou pro 
dosahování hodnot a plnění zásad 
obsažených ve Smlouvách;
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Or. en


