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8.3.2018 A8-0048/21 

Pozměňovací návrh  21 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění D a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Da. vzhledem k tomu, že podle článku 

8 SFEU se EU zavázala k podpoře 

rovnosti žen a mužů a k začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů do všech 

svých činností coby k základní zásadě; 

vzhledem k tomu, že k VFR je připojeno 

interinstitucionální společné prohlášení o 

zajištění začleňování hlediska rovnosti žen 

a mužů;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/22 

Pozměňovací návrh  22 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá diskusi o příštím VFR, která 

umožňuje připravit půdu pro silnější a 

udržitelnější Evropu prostřednictvím 

jednoho z nejhmatatelnějších nástrojů, 

kterým je rozpočet Unie; domnívá se, že 

nadcházející VFR by měl být zakotven v 

širší strategii a nové vizi o budoucnosti 

Evropy; domnívá se, že VFR musí odrážet 

politický projekt a politické priority EU v 

rozpočtových prostředcích;  

3. vítá diskusi o příštím VFR, která 

umožňuje připravit půdu pro silnější a 

udržitelnější Evropu prostřednictvím 

jednoho z nejhmatatelnějších nástrojů, 

kterým je rozpočet Unie; domnívá se, že 

nadcházející VFR by měl být zakotven v 

širší strategii a nové vizi o budoucnosti 

Evropy; domnívá se, že VFR musí odrážet 

politický projekt a politické priority EU v 

rozpočtových prostředcích; požaduje proto 

odpovídající zdroje zajišťující udržitelný 

rozvoj, sociální pokrok a lepší život pro 

občany; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/23 

Pozměňovací návrh  23 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. dále zdůrazňuje, že EU musí 

jednat v souladu se svými mezinárodními 

závazky a měla by přestat dotovat výdaje, 

které jsou škodlivé pro životní prostředí; 

vyzývá Komisi, aby v příštím víceletém 

finančním rámci zrušila veškeré přímé 

výdaje z rozpočtu EU spojené s jaderným 

průmyslem, fosilním palivem, asfaltem 

a obranou;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/24 

Pozměňovací návrh  24 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá proto k soustavné podpoře 

stávajících politik, zejména dlouhodobých 

politik EU zakotvených ve Smlouvách, a 

sice společné zemědělské a rybářské 

politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto 

politiky přináší občanům EU hmatatelné 

výhody Evropského projektu; odmítá 

jakýkoli pokus o zpětné převedení těchto 

politik na vnitrostátní úroveň, poněvadž by 

se tím nezmenšilo ani finanční zatížení 

daňových poplatníků a spotřebitelů, ani 

nedosáhlo lepších výsledků, ba naopak by 

to bránilo růstu, solidaritě a fungování 

jednotného trhu a současně prohlubovalo 

nerovnosti a rozdíly mezi jednotlivými 

územími a hospodářskými odvětvími; 

hodlá v příštím programovém období 

zajistit, aby na tyto politiky byla pro země 

EU-27 vyčleněna stejná úroveň 

financování, a současně zlepšovat jejich 

účinnost a zjednodušovat s nimi spojené 

postupy;  

8. vyzývá proto k soustavné podpoře 

stávajících politik, zejména dlouhodobých 

politik EU zakotvených ve Smlouvách, a 

sice společné zemědělské a rybářské 

politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto 

politiky přináší občanům EU hmatatelné 

výhody Evropského projektu; odmítá 

jakýkoli pokus o zpětné převedení těchto 

politik na vnitrostátní úroveň, poněvadž by 

se tím nezmenšilo ani finanční zatížení 

daňových poplatníků a spotřebitelů, ani 

nedosáhlo lepších výsledků, ba naopak by 

to bránilo růstu, solidaritě a fungování 

jednotného trhu a současně prohlubovalo 

nerovnosti a rozdíly mezi jednotlivými 

územími a hospodářskými odvětvími; 

hodlá v příštím programovém období 

zajistit, aby na tyto politiky byla pro země 

EU-27 vyčleněna stejná úroveň 

financování, a současně usilovat o jejich 

smysluplnou a důkladnou reformu, tak 

aby přinášely výsledky potřebné tváří v 

tvář výzvám, kterým čelíme, a zlepšovat 

jejich účinnost a zjednodušovat s nimi 

spojené postupy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/25 

Pozměňovací návrh  25 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 – odrážka 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– zajišťováním společné vnitřní 

bezpečnosti evropským občanům a 

společným úsilím v oblasti výzkumu a 

schopností v oblasti obrany s důrazem na 

to, že kroky podnikané v těchto oblastech 

by neměly být na úkor rozvojových politik 

EU; 

– zajišťováním společné vnitřní 

bezpečnosti evropským občanům s 

důrazem na to, že kroky podnikané v této 

oblasti by neměly být na úkor rozvojových 

politik EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/26 

Pozměňovací návrh  26 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75.  je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se jasně 

ukazuje evropská přidaná hodnota a které 

posilují hospodářský růst, 

konkurenceschopnost, udržitelnost a 

zaměstnanost ve všech regionech EU; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

75.  je přesvědčen, že by v příštím VFR 

měly být rozpočtové zdroje více 

soustředěny do oblastí, v nichž se 

podporuje udržitelný rozvoj a důstojná 

pracovní místa, jasně ukazuje evropská 

přidaná hodnota a které posilují 

hospodářský růst, konkurenceschopnost, 

udržitelnost a zaměstnanost a prosazují 

solidaritu ve všech regionech EU; 

zdůrazňuje v této souvislosti význam 

výzkumu a inovací při vytváření 

udržitelné, vedoucí světové ekonomiky 

založené na znalostech a vyjadřuje 

politování nad tím, že z důvodu nedostatku 

odpovídajícího financování je v rámci 

současného VFR podporována z 

prostředků EU jen malá část kvalitních 

projektů v této oblasti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/27 

Pozměňovací návrh  27 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 86 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

86. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie a dodavatelských tras, zvýší 

energetickou bezpečnost a energetickou 

soběstačnost a posílí energetickou účinnost 

a využití energie z obnovitelných zdrojů, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství, 

modernizaci výroby elektrické energie, 

zlepšení přeshraničního propojení a využití 

inteligentních rozvodných sítí, technologie 

pro zachycování, skladování a využívání 

uhlíku a modernizaci dálkového vytápění; 

domnívá se, že transformace energetického 

odvětví na základě cílů v oblasti klimatu by 

měla být náležitě podpořena, zejména v 

regionech a zemích závislých na uhlí, aby 

se účinně přispělo ke strategickému 

přechodu na hospodářství s nízkými 

emisemi; vyzývá ke zřízení komplexního 

fondu na podporu řádného přechodu, 

konkrétně prostřednictvím vývoje a 

využívání obnovitelných zdrojů, 

energeticky účinných řešení, ukládání 

energie, řešení a infrastruktur pro 

86. považuje za zásadní podporovat 

udržitelné a cenově dostupné dodávky 

energie v Evropě; vyzývá proto ke stálé 

podpoře investic, která zajistí diverzifikaci 

zdrojů energie a dodavatelských tras, zvýší 

energetickou bezpečnost a energetickou 

soběstačnost a posílí energetickou účinnost 

a využití energie z obnovitelných zdrojů, 

mimo jiné pomocí Nástroje pro propojení 

Evropy (CEF); zdůrazňuje zvláště význam 

poskytování komplexní podpory zvláště 

pro regiony s vysokou uhlíkovou 

náročností, na energetický přechod, 

přechod na nízkouhlíkové hospodářství bez 

jaderné energie, modernizaci výroby 

elektrické energie, zlepšení přeshraničního 

propojení, využití inteligentních 

rozvodných sítí a technologie pro 

využívání uhlíku a modernizaci dálkového 

vytápění; domnívá se, že transformace 

energetického odvětví na základě cílů v 

oblasti klimatu by měla být náležitě 

podpořena, zejména v regionech a zemích 

závislých na uhlí, aby se účinně přispělo ke 

strategickému přechodu na hospodářství s 

nízkými emisemi; vyzývá ke zřízení 

komplexního fondu na podporu řádného 

přechodu, konkrétně prostřednictvím 

vývoje a využívání obnovitelných zdrojů, 

energeticky účinných řešení, ukládání 

energie, řešení a infrastruktur pro 
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elektromobilitu, modernizace výroby 

elektřiny a rozvodných sítí, pokročilých 

technologií výroby elektřiny včetně 

zachycování a ukládání uhlíku, 

zachycování a využívání uhlíku a 

zplyňování uhlí, modernizace dálkového 

vytápění včetně vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, 

včasného přizpůsobení se budoucím 

environmentálním normám, 

restrukturalizace energeticky náročných 

odvětví, jakož i prostřednictvím řešení 

společenských, socioekonomických a 

environmentálních dopadů. 

elektromobilitu, modernizace výroby 

elektřiny a rozvodných sítí, pokročilých 

technologií výroby elektřiny, modernizace 

dálkového vytápění včetně vysoce účinné 

kombinované výroby tepla a elektřiny, 

včasného přizpůsobení se budoucím 

environmentálním normám, 

restrukturalizace energeticky náročných 

odvětví, jakož i prostřednictvím řešení 

společenských, socioekonomických a 

environmentálních dopadů; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/28 

Pozměňovací návrh  28 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 87 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

87. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

konkrétně Mezinárodní termonukleární 

experimentální reaktor (ITER), evropská 

služba pro pokrytí geostacionární navigací 

(EGNOS), globální družicový navigační 

systém (Galileo), Evropský program 

monitorování Země (Copernicus) a 

budoucí družicová komunikace v rámci 

státní správy (GOVSATCOM) pro budoucí 

konkurenceschopnost, bezpečnost a 

politickou moc EU; zdůrazňuje, že 

financování těchto velkých projektů musí 

být zajištěno v rozpočtu EU, ale zároveň 

by mělo být pevně vymezeno s cílem 

zajistit, aby možná překročení nákladů 

neohrozila financování a úspěšné 

provádění ostatních politik Unie, jak 

dokládá několik konkrétních případů v 

předchozím VFR; připomíná, že za tímto 

účelem je nyní maximální částka na tyto 

projekty stanovena v nařízení o VFR, a 

vyzývá k zahrnutí podobných ustanovení 

do nového nařízení; 

87. zdůrazňuje strategický význam 

rozsáhlých projektů infrastruktury, jako je 

konkrétně evropská služba pro pokrytí 

geostacionární navigací (EGNOS), 

globální družicový navigační systém 

(Galileo), Evropský program monitorování 

Země (Copernicus) a budoucí družicová 

komunikace v rámci státní správy 

(GOVSATCOM) pro budoucí 

konkurenceschopnost, bezpečnost a 

politickou moc EU; zdůrazňuje, že 

financování těchto velkých projektů musí 

být zajištěno v rozpočtu EU, ale zároveň 

by mělo být pevně vymezeno s cílem 

zajistit, aby možná překročení nákladů 

neohrozila financování a úspěšné 

provádění ostatních politik Unie, jak 

dokládá několik konkrétních případů v 

předchozím VFR; připomíná, že za tímto 

účelem je nyní maximální částka na tyto 

projekty stanovena v nařízení o VFR, a 

vyzývá k zahrnutí podobných ustanovení 

do nového nařízení; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/29 

Pozměňovací návrh  29 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. zdůrazňuje význam zachování, 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí a boje proti změně klimatu, 

úpadku ekosystémů a úbytku biologické 

rozmanitosti, jakož i vedoucí postavení EU 

v těchto oblastech; domnívá se, že stabilní 

a přiměřené financování je základem pro 

splnění závazků EU, například závazků 

vyplývajících z Pařížské dohody; 

připomíná, že příští VFR by měl Unii 

pomoci splnit tyto cíle a že by měl přispět 

k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 

do roku 2050; zdůrazňuje, že by EU 

neměla financovat projekty a investice, 

které dosažení těchto cílů odporují; vyzývá 

k důkladnému začlenění problematiky 

klimatu do budoucích výdajů EU; v tomto 

ohledu vyzývá k tomu, aby příslušné 

programy, například LIFE+, byly náležitě 

financovány, aby pokračovaly a byly 

posíleny, a vyzývá k vytvoření konkrétních 

balíčků pro biologickou rozmanitost a 

správu sítě Natura 2000; 

88. zdůrazňuje význam zachování, 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí a boje proti změně klimatu, 

úpadku ekosystémů a úbytku biologické 

rozmanitosti, jakož i vedoucí postavení EU 

v těchto oblastech; domnívá se, že stabilní 

a přiměřené financování je základem pro 

splnění závazků EU, například závazků 

vyplývajících z Pařížské dohody; 

připomíná, že příští VFR by měl Unii 

pomoci splnit tyto cíle a že by měl přispět 

k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 

bez jaderné energie do roku 2050; 

zdůrazňuje, že by EU neměla financovat 

projekty a investice, které dosažení těchto 

cílů odporují; vyzývá k důkladnému 

začlenění problematiky klimatu do 

budoucích výdajů EU; v tomto ohledu 

vyzývá k tomu, aby příslušné programy, 

například LIFE+, byly náležitě 

financovány, aby pokračovaly a byly 

posíleny, a vyzývá k vytvoření konkrétních 

balíčků pro biologickou rozmanitost a 

správu sítě Natura 2000; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/30 

Pozměňovací návrh  30 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. zdůrazňuje význam zachování, 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí a boje proti změně klimatu, 

úpadku ekosystémů a úbytku biologické 

rozmanitosti, jakož i vedoucí postavení EU 

v těchto oblastech; domnívá se, že stabilní 

a přiměřené financování je základem pro 

splnění závazků EU, například závazků 

vyplývajících z Pařížské dohody; 

připomíná, že příští VFR by měl Unii 

pomoci splnit tyto cíle a že by měl přispět 

k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 

do roku 2050; zdůrazňuje, že by EU 

neměla financovat projekty a investice, 

které dosažení těchto cílů odporují; vyzývá 

k důkladnému začlenění problematiky 

klimatu do budoucích výdajů EU; v tomto 

ohledu vyzývá k tomu, aby příslušné 

programy, například LIFE+, byly náležitě 

financovány, aby pokračovaly a byly 

posíleny, a svyzývá k vytvoření 

konkrétních balíčků pro biologickou 

rozmanitost a správu sítě Natura 2000; 

88. zdůrazňuje význam zachování, 

ochrany a zlepšování kvality životního 

prostředí a boje proti změně klimatu, 

úpadku ekosystémů a úbytku biologické 

rozmanitosti, jakož i vedoucí postavení EU 

v těchto oblastech; domnívá se, že stabilní 

a přiměřené financování je základem pro 

splnění závazků EU, například závazků 

vyplývajících z Pařížské dohody; 

připomíná, že příští VFR by měl Unii 

pomoci splnit tyto cíle a že by měl přispět 

k přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 

do roku 2050; zdůrazňuje, že by EU 

neměla financovat projekty a investice, 

které dosažení těchto cílů odporují; vyzývá 

k důkladnému začlenění problematiky 

klimatu do budoucích výdajů EU; v tomto 

ohledu vyzývá k tomu, aby příslušné 

programy, například LIFE+, byly náležitě 

financovány a aby se objem jejich 

finančních zdrojů alespoň zdvojnásobil, a 

vyzývá k vytvoření konkrétních balíčků 

pro biologickou rozmanitost a správu sítě 

Natura 2000; 
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