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15. 10. 2014 A8-0014/60 

Pozměňovací návrh  60 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. domnívá se, že je velmi důležité 

usilovat o výrazné zvýšení linií rozpočtu 

Unie, které jsou určeny na hospodářskou 

a sociální soudržnost – a to nejméně na 

dvojnásobek stávajících částek –, přičemž 

musí dojít k zásadní změně jejich 

rozdělování; domnívá se, že je také velmi 

důležité přistoupit k okamžitému 

přezkumu víceletého finančního rámce 

a dosáhnout jeho výrazného zvýšení, 

tj. dosažení nejméně dvojnásobku 

stávajících čásetek; domnívá se, že je 

velmi důležité, aby prostředky určené na 

toto zvýšení pocházely ze zvýšených 

příspěvků členských států s nejvyšším 

hrubým národním důchodem a nejvyšším 

příjmem na jednoho obyvatele, což 

zahrnuje změnu stávajícího klíče pro 

výpočet příspěvků; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

AM\1037405CS.doc  PE537.055v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 

15. 10. 2014 A8-0014/61 

Pozměňovací návrh  61 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod -1 (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 -1. domnívá se, že je velmi důležité, aby 

prostředky určené na toto zvýšení 

pocházely ze zvýšených příspěvků 

členských států s nejvyšším hrubým 

národním důchodem a nejvyšším příjmem 

na jednoho obyvatele, což zahrnuje změnu 

stávajícího klíče pro výpočet příspěvků; 

Or. pt 
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15. 10. 2014 A8-0014/62 

Pozměňovací návrh  62 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a domnívá se, že je nezbytně nutné 

ukončení stávající politiky Unie, chceme-

li skutečně vyřešit problémy udržitelného 

hospodářského růstu, chudoby, 

nezaměstnanosti, sociálního vyloučení 

a nerovnosti (příjmy); zdůrazňuje, že je 

nezbytná nová strategie, jejímž cílem bude 

stanovení nové cesty pro Evropu, a to 

cesty plné zaměstnanosti, důstojné práce, 

důstojných mezd,hospodářské a sociální 

soudržnosti a sociální ochrany pro 

všechny, která zaručí nejvyšší životní 

úroveň, cesty, která zohlední rozvojové 

potřeby každého členského státu, 

a zejména těch nejméně rozvinutých, 

která podpoří skutečné sbližování tím, 

že přispěje ke zmenšení rozdílu v rozvoji 

mezi členskými státy a stávajících 

hospodářských, sociálních a regionálních 

nerovností; 

Or. pt 
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15. 10. 2014 A8-0014/63 

Pozměňovací návrh  63 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a považuje za nesmírně důležité zvýšení 

podpory členským státům, zejména těm, 

které již čelí hospodářské recesi, a to 

pokud jde o investice do infrastruktur, 

sociálního zabezpečení, výzkumu, inovací 

a rozvoje;  

Or. pt 
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15. 10. 2014 A8-0014/64 

Pozměňovací návrh  64 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a vybízí Komisi, aby s ohledem na 

prohlubování krize a jejích důsledků 

ve výrazném nárůstu chudoby udělila 

skutečnou prioritu boji proti chudobě 

a aby navrhla konkrétní opatření 

za účelem snížení chudoby a řešení, která 

umožní, aby rozpočet Unie mohl doplnit 

opatření na úrovni členských států; 

Or. pt 
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15. 10. 2014 A8-0014/65 

Pozměňovací návrh  65 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a domnívá se, že je mimořádně důležité 

v širokém měřítku zrušit vojenské výdaje 

a výdaje na zahraniční zastoupení, 

na represi migrantů (zejména v rámci 

agentury Frontex) a na publicitu; 

Or. pt 
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15. 10. 2014 A8-0014/66 

Pozměňovací návrh  66 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Miguel Viegas a další 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0014/2014 

Eider Gardiazabal Rubial, Monika Hohlmeier 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2015 – všechny oddíly 

12608/2014 – C8-0144/2014 – 2014/2040(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 75 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75b odmítá jakékoli využívání rozpočtu 

Unie k financování militaristické 

a neoliberální Evropské unie; zdůrazňuje 

nezbytnost odlišného programu, který 

podpoří udržitelný rozvoj, posílení domácí 

poptávky respektující životní prostředí na 

základě růstu mezd, plnou zaměstnanost 

s příslušnými právy, dobré sociální 

podmínky, vykořenění chudoby 

a sociálního vyloučení, hospodářskou 

a sociální soudržnost; 

Or. pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


