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4. 7. 2016 A8-0224/31 

Pozměňovací návrh  31 

Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; opakuje, že jednoznačně 

podporuje myšlenku zřízení fondu EFSI, 

který poskytně silný a cílený impuls 

hospodářským odvětvím, která přispívají k 

růstu a zaměstnanosti; podotýká, že řada 

projektů již byla schválena a je ve fázi 

provádění; konstatuje, že záruku, kterou 

Unie poskytuje fondu EFSI, zajišťuje 

záruční fond v hodnotě 8 miliard EUR 

zřízený v rámci rozpočtu EU; 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; opakuje, že jednoznačně 

podporuje myšlenku zřízení fondu EFSI, 

který poskytne silný a cílený impuls 

hospodářským odvětvím, která přispívají k 

růstu a zaměstnanosti; podotýká, že řada 

projektů již byla schválena a je ve fázi 

provádění; konstatuje, že záruku, kterou 

Unie poskytuje fondu EFSI, zajišťuje 

záruční fond v hodnotě 8 miliard EUR 

zřízený v rámci rozpočtu EU; zdůrazňuje 

nicméně, že Komise by prostřednictvím 

progresivních investičních programů měla 

upřednostnit země, které dostávají 

finanční podporu, a měla by se specificky 

zaměřit na regiony, které jsou zasaženy 

hospodářskou krizí a recesí a potýkají se 

s vysokou mírou nezaměstnanosti 

a chudoby, s cílem podnítit růst a tvorbu 

pracovních míst, podpořit mikropodniky a 

malé a střední podniky a zajistit zdravý 

hospodářský růst a sociální soudržnost; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/32 

Pozměňovací návrh  32 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 19a. zdůrazňuje skutečnost, že investiční 

programy Unie významně nepřispívají k 

zajišťování přístupu většiny MSP v EU k 

financování, a to zejména těch, které 

fungují v zemích, jež čelí závažné a 

dlouhodobé finanční krizi; vyzývá, aby 

byly dále zváženy způsoby, jak zajistit, aby 

byly přiměřeněji plněny různé naléhavé 

potřeby MSP, a zejména těch, kterým 

hrozí uzavření; 

Or. en 



 

AM\1100103CS.doc  PE585.330v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4. 7. 2016 A8-0224/33 

Pozměňovací návrh  33 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming 

Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. zdůrazňuje, že nezaměstnanost 

mladých lidí je stále mimořádně vysoká a 

představuje jeden z nejpalčivějších a 

nejzávažnějších problémů, kterým EU dnes 

čelí; poukazuje na to, že v únoru 2016 byly 

v celé Unii bez práce 4,4 milionu lidí 

mladších 25 let, což v některých členských 

státech představuje více než 40 % a v 

některých regionech EU dokonce více než 

60 % obyvatelstva; zdůrazňuje, že míra 

zaměstnanosti v EU dnes dosahuje hodnot, 

které jsou výrazně pod cílem stanoveným 

ve strategii Evropa 2020; poukazuje na to, 

že příliš mnoho mladých lidí je proto 

ohroženo sociálním vyloučením, takže by 

měla být přijata konkrétní opatření pro 

začleňování mladých lidí, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy (NEET); 

upozorňuje na to, že na 

konkurenceschopnost Evopy, její 

schopnost inovovat a její produktivitu má 

velký vliv to, kolik je k dispozici vysoce 

vzdělaných a kvalifikovaných lidských 

zdrojů, a zdůrazňuje, že je nutné investovat 

do vzdělávání, odborné přípravy, mládeže 

a kultury; poukazuje dále na význam 

strategie EU pro mládež 2010–2018; 

20. zdůrazňuje, že nezaměstnanost 

mladých lidí je stále mimořádně vysoká a 

představuje jeden z nejpalčivějších a 

nejzávažnějších problémů, kterým EU dnes 

čelí; poukazuje na to, že v únoru 2016 byly 

v celé Unii bez práce 4,4 milionu lidí 

mladších 25 let, což v některých členských 

státech představuje více než 40 % a v 

některých regionech EU dokonce více než 

60 % obyvatelstva a že v těchto regionech 

je třeba zintenzivnit úsilí prostřednictvím 

posílených projektů; zdůrazňuje, že míra 

zaměstnanosti v EU dnes dosahuje hodnot, 

které jsou výrazně pod cílem stanoveným 

ve strategii Evropa 2020; poukazuje na to, 

že příliš mnoho mladých lidí je proto 

ohroženo sociálním vyloučením, takže by 

měla být přijata konkrétní opatření pro 

začleňování mladých lidí, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

nebo odborné přípravy (NEET); 

upozorňuje na to, že na 

konkurenceschopnost Evropy, její 

schopnost inovovat a její produktivitu má 

velký vliv to, kolik je k dispozici vysoce 

vzdělaných a kvalifikovaných lidských 

zdrojů, a zdůrazňuje, že je nutné investovat 

do vzdělávání, odborné přípravy, mládeže 
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a kultury; poukazuje dále na význam 

strategie EU pro mládež 2010–2018; 

Or. en 



 

AM\1100103CS.doc  PE585.330v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4. 7. 2016 A8-0224/34 

Pozměňovací návrh  34 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. připomíná zprávu Evropského 

účetního dvora, ve které je zmiňována 

špatná správa příslušných „akčních týmů 

pro mladé lidi“ a skutečnost, že v 

důsledku omezených návrhů bylo 

přerozděleno více než 1,3 miliardy EUR; 

naléhavě vyzývá Komisi, aby poskytla 

technickou podporu na účinnějšího 

využívání programů „akčních týmů pro 

mladé lidi“ a aby směřovala více 

finančních prostředků do zemí a oblastí, 

které jsou nejvíce zasaženy nerovností a 

nezaměstnaností mladých lidí; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/35 

Pozměňovací návrh  35 

Xabier Benito Ziluaga, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa Matias, 

Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara 

Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. připomíná teroristické útoky, k nimž 

nedávno došlo ve Francii a Belgii, a vyšší 

stupeň ohrožení členských států, což si 

žádá koordinovanější a důraznější kroky a 

prostředky na úrovni EU; zdůrazňuje, že 

Unie disponuje Fondem pro vnitřní 

bezpečnost, který je přiměřeným 

nástrojem, a rovněž několika agenturami 

působícími v této oblasti, které podléhají 

stále většímu tlaku; zastává názor, že má-li 

být zajištěna náležitá reakce na toto 

ohrožení, budou na tomto poli nutná další 

evropská opatření, a tedy i více finančních 

prostředků; zdůrazňuje, že posílená 

spolupráce v této oblasti vyžaduje lepší 

personální zajištění příslušných agentur, 

což by ovšem vedlo k dalšímu zvýšení 

tlaku na rozpočet EU, a připomíná, že 

došlo k mírnému navýšení stavů v 

Evropském centru pro boj proti terorismu 

zřízeného v rámci Europolu, které bylo 

financováno převedením prostředků z 

Fondu pro vnitřní bezpečnost; 

23. připomíná teroristické útoky, k nimž 

nedávno došlo ve Francii a Belgii, a vyšší 

stupeň ohrožení členských států, což si 

žádá koordinovanější a důraznější kroky a 

prostředky na úrovni EU; zdůrazňuje, že 

Unie disponuje Fondem pro vnitřní 

bezpečnost, který je přiměřeným 

nástrojem, a rovněž několika agenturami 

působícími v této oblasti; zastává názor, že 

má-li být zajištěna náležitá reakce na toto 

ohrožení, budou na tomto poli nutná další 

evropská opatření, a tedy i více finančních 

prostředků, zejména přijetí opatření s 

cílem přerušit jakékoli hospodářské a 

obchodní vztahy s těmi hospodářskými 

aktéry, kteří obchodují s tzv. Dá'iš (ISIS), 

a sankcí vůči těm společnostem nebo 

státům, které využívají prodeje zbraní 

nebo nákupu ropy a plynu za nízké ceny; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/36 

Pozměňovací návrh  36 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marisa 

Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka Kuneva, Barbara 

Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 24a. vyzývá k tomu, že je třeba uplatňovat 

nástroje regulace nabídky, neboť jsou 

jediným účinným způsobem, jak 

stabilizovat ceny a příjmy zemědělců; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/37 

Pozměňovací návrh  37 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25.  zdůrazňuje, že nízké stropy společné 

zemědělské politiky (SZP) do roku 2020 

znamenají, že je k dispozici mnohem menší 

rozpětí než v předchozím VFR, ačkoli toto 

odvětví nyní čelí více problémům; 

připomíná, že tato politika má zásadní 

význam pro příjmy mnoha zemědělců, a to 

zejména v krizovém období, a že roční 

míra čerpání dosahuje téměř 100 %; 

připomíná řadu krizí, se kterými se evropští 

zemědělci potýkali od počátku současného 

VFR, zejména krizi v odvětví mléka a 

mléčných výrobků, vepřového a hovězího 

masa a ovoce a zeleniny, na ztráty spojené 

s ruským embargem na zemědělské 

produkty, které mají na evropské 

zemědělce dlouhodobě nepříznivý dopad; 

poukazuje na to, že v roce 2017 budou 

zrušeny kvóty na cukr, což bude mít 

pravděpodobně značný dopad na odvětví 

výroby cukru, a že bude třeba věnovat 

patřičkou pozornost také zvláštním 

potřebám nejvzdálenějších regionů; 

připomíná, že mimořádná opatření, která 

byla přijata v reakci na tyto krize, se v 

rozpočtu na rok 2016 projevila částkou 500 

milionů EUR a v rozpočtu na rok 2015 

částkou 300 milionů EUR a byla 

25. zdůrazňuje, že nízké stropy společné 

zemědělské politiky (SZP) do roku 2020 

znamenají, že je k dispozici mnohem menší 

rozpětí než v předchozím VFR, ačkoli toto 

odvětví nyní čelí více problémům; 

připomíná, že tato politika má zásadní 

význam pro příjmy mnoha zemědělců, a to 

zejména v krizovém období, a že roční 

míra čerpání dosahuje téměř 100 %; 

připomíná řadu krizí, se kterými se evropští 

zemědělci potýkali od počátku současného 

VFR, zejména krizi v odvětví mléka a 

mléčných výrobků, vepřového a hovězího 

masa a ovoce a zeleniny, na ztráty spojené 

s ruským embargem na zemědělské 

produkty, které mají na evropské 

zemědělce dlouhodobě nepříznivý dopad; 

poukazuje na to, že v roce 2017 budou 

zrušeny kvóty na cukr, což bude mít 

pravděpodobně značný dopad na odvětví 

výroby cukru, a že bude třeba věnovat 

patřičnou pozornost také zvláštním 

potřebám nejvzdálenějších regionů; 

připomíná, že mimořádná opatření, která 

byla přijata v reakci na tyto krize, se v 

rozpočtu na rok 2016 projevila částkou 500 

milionů EUR a v rozpočtu na rok 2015 

částkou 300 milionů EUR a byla 
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financována z rozpětí v okruhu 2; 

zdůrazňuje, že snižování prostředků v této 

oblasti by ohrozilo územní soudržnost EU, 

zejména pokud jde o venkovské oblasti; je 

proti veškerým krokům vedoucím k 

renacionalizaci zemědělské politiky, 

neboť ta by způsobovala deformace na 

trhu a nekalou soutěž mezi zemědělci; 

financována z rozpětí v okruhu 2; 

zdůrazňuje, že snižování prostředků v této 

oblasti by ohrozilo územní soudržnost EU, 

zejména pokud jde o venkovské oblasti; 

trvá na tom, že stávající částka v okruhu 2 

v současném VFR by měla být zvýšena 

úměrně stávající krizi; zdůrazňuje, že je 

třeba zachovat právo každého členského 

státu zajistit potravinovou soběstačnost; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/38 

Pozměňovací návrh  38 

João Ferreira, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. zdůrazňuje, že je třeba zvrátit 

dlouhodobý trend posledních desetiletí, 

pokud jde o pokles příjmů zemědělců; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/39 

Pozměňovací návrh  39 

Younous Omarjee, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. je pevně přesvědčen o tom, že 

Evropané očekávají, že EU bude hrát 

silnou a důraznou roli při ochraně 

životního prostředí a kvality jejich života; 

vyzývá členské státy a Komisi, aby 

připravily podmínky pro vytvoření 

Evropského dvora pro environmentální 

práva a aby vytvořily nový fond pro 

evropskou ekologickou transformaci; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/40 

Pozměňovací návrh  40 

Younous Omarjee, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. připomíná, že politika soudržnosti je 

jednou z hlavních investičních politik 

Unie, jejichž cílem je snižovat 

hospodářské, sociální a územní rozdíly 

mezi všemi regiony EU a tím zlepšovat 

kvality života evropských občanů; 

poukazuje na to, že je důležité dosáhnout 

cílů strategie EU 2020 pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění, 

zejména pomocí jednoznačného vyčlenění 

prostředků na opatření v oblasti změny 

klimatu a na sociální cíle, zejména s cílem 

zmírňovat chudobu, včetně chudoby dětí, 

snižovat nerovnosti a bránit sociálnímu 

vyloučení a na opatření podporující 

zaměstnanost; výzývá Komisi, aby 

sledovala plnění těchto cílů; dále se 

domnívá, že k řešení narůstajících 

problémů, jako jsou například důsledky 

uprchlické krize, mohou cenným způsobem 

přispívat také strukturální fondy, přičemž 

ovšem musí být dodržovány předem 

stanovené národní příděly; 

27. připomíná, že politika soudržnosti je 

jednou z hlavních přerozdělovacích politik 

Unie, jejichž cílem je snižovat 

hospodářské, sociální a územní rozdíly 

mezi všemi regiony EU a tím zlepšovat 

kvality života evropských občanů; 

poukazuje na to, že je důležité dosáhnout 

cílů strategie EU 2020 pro inteligentní a 

udržitelný růst podporující začlenění, 

zejména pomocí jednoznačného vyčlenění 

prostředků na opatření v oblasti změny 

klimatu a na sociální cíle, zejména s cílem 

zmírňovat chudobu, včetně chudoby dětí, 

snižovat nerovnosti a bránit sociálnímu 

vyloučení a na opatření podporující 

zaměstnanost; vyzývá Komisi, aby 

sledovala plnění těchto cílů; dále se 

domnívá, že k řešení narůstajících 

problémů, jako jsou například důsledky 

uprchlické krize, mohou cenným způsobem 

přispívat také strukturální fondy, přičemž 

ovšem musí být dodržovány předem 

stanovené národní příděly; 

Or. en 

 

 


