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25.10.2016 B8-1173/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Zanni, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. po provedení přezkumu fungování VFR 

v první polovině současného 

programového období, který je předmětem 

usnesení ze dne 6. července 2016, 
zdůrazňuje, že odpovídající reakce na výše 

uvedené výzvy vyžaduje značný objem 

dalších finančních prostředků z rozpočtu 

EU, který nebylo možno v prvních letech 

současného finančního výhledu v plném 

rozsahu poskytnout vzhledem k tomu, že 

finančních zdrojů v rámci současného 

VFR je málo; zdůrazňuje, že rozpočet EU 

musí odpovídat politickým závazkům a 

strategickým cílům Evropské unie; 

připomíná v této souvislosti článek 311 

SFEU, který stanoví, že „Unie si zajistí 

prostředky nezbytné pro dosahování svých 

cílů a provádění svých politik“; 

2. zdůrazňuje, že odpovídající reakce na 

výše uvedené výzvy vyžaduje značný 

objem dalších finančních prostředků z 

rozpočtu EU, který by bylo možno zajistit 

přesunem prostředků ze stávajících 

rozpočtových položek, které nejsou 

prioritami; 

Or. en 
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25.10.2016 B8-1173/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Daniela Aiuto, Marco Zanni 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-1173/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

o revizi VFR na období 2014–2020 v polovině období 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. konstatuje, že návrh Komise týkající se 

částek a odhadovaný na 12,8 miliardy EUR 

se skládá z různých komponentů; 

upozorňuje zejména na navýšení 

prostředků u programu Horizont 2020 a u 

nástroje CEF Doprava (u každého o 0,4 

miliardy EUR), u programů Erasmus+ a 

COSME (u každého o 0,2 miliardy EUR) a 

u Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (o 1 miliardu EUR), což činí 

celkem 2,2 miliardy EUR nových 

prostředků; konstatuje, že řada 

legislativních návrhů předložených Komisí 

souběžně s revizí VFR v polovině období 

(prodloužení EFSI, plán vnějších investic 

včetně rámce partnerství pro migraci a 

Wifi4EU) činí dalších 1,6 miliardy EUR; 

připomíná, že při předkládání návrhu 

rozpočtu na rok 2017 do něj již Komise 

začlenila zvýšení prostředků na migraci o 

1,8 miliardy EUR a aktualizovala svůj 

finanční plán o částku 2,55 miliardy EUR v 

okruhu 3 v souvislosti s probíhajícími 

legislativními postupy; dále poukazuje na 

to, že část těchto navrhovaných zvýšení 

finančních prostředků v okruhu 1a a v 

okruhu 4 se již promítla do návrhu na 

změnu 1/2017; konečně, konstatuje, že 

technická úprava celkových přídělů na 

politiku soudržnosti ve výši 4,6 miliardy 

EUR je výsledkem technického úkonu 

Komise a byla již schválena jako součást 

9. konstatuje, že návrh Komise týkající se 

částek a odhadovaný na 12,8 miliardy EUR 

se skládá z různých komponentů; bere na 

vědomí navýšení prostředků u programu 

Horizont 2020 a u nástroje CEF Doprava 

(u každého o 0,4 miliardy EUR) a 

upozorňuje na to, že pokud jde o program 

TEN-T, neměly by být prostředky 

používány k financování projektů, které 

jsou kontroverzní a které nemají 

skutečnou přidanou hodnotu; bere dále 

na vědomí navýšení prostředků u 

programů Erasmus+ a COSME (u každého 

o 0,2 miliardy EUR) a u Iniciativy na 

podporu zaměstnanosti mladých lidí (o 1 

miliardu EUR), což činí celkem 2,2 

miliardy EUR nových prostředků; 

konstatuje, že řada legislativních návrhů 

předložených Komisí souběžně s revizí 

VFR v polovině období (prodloužení EFSI, 

plán vnějších investic včetně rámce 

partnerství pro migraci a Wifi4EU) činí 

dalších 1,6 miliardy EUR; připomíná, že 

při předkládání návrhu rozpočtu na rok 

2017 do něj již Komise začlenila zvýšení 

prostředků na migraci o 1,8 miliardy EUR 

a aktualizovala svůj finanční plán o částku 

2,55 miliardy EUR v okruhu 3 v 

souvislosti s probíhajícími legislativními 

postupy; dále poukazuje na to, že část 

těchto navrhovaných zvýšení finančních 

prostředků v okruhu 1a a v okruhu 4 se již 
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technické úpravy finančního rámce pro rok 

2017; 

promítla do návrhu na změnu 1/2017; 

konečně, konstatuje, že technická úprava 

celkových přídělů na politiku soudržnosti 

ve výši 4,6 miliardy EUR je výsledkem 

technického úkonu Komise a byla již 

schválena jako součást technické úpravy 

finančního rámce pro rok 2017; 

Or. en 

 

 


