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 A8-0048./40 

Pozměňovací návrh  40 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 jakékoli 

navýšení rozpočtu Unie nesmí zvyšovat 

celkové zatížení veřejných výdajů v EU, a 

proto by mělo být především výsledkem 

přesunu kompetencí a opatření 

prováděných doposud členskými státy na 

EU a poskytnutím příslušných 

prostředků; vzhledem k tomu, že 

výsledkem by měla být větší efektivnost a 

evropská přidaná hodnota;  

Or. en 
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 A8-0048/41 

Pozměňovací návrh  41 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. domnívá se, že úroveň financování 

stávajících politik EU a následných 

výdajových programů v příštím 

programovém období by měla být 

stanovena na základě Komisí 

provedeného důkladného kritického 

posouzení výkonnosti a účinnosti 

stávajících finančních programů a 

nástrojů a hodnocení přidané hodnoty, 

kterou poskytují, jako součást 

komplexního přezkumu veřejných výdajů, 

jak to při několika příležitostech navrhl 

Účetní dvůr;  

Or. en 
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 A8-0048/42 

Pozměňovací návrh  42 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 odpovídající úroveň 

financování, a současně zlepšovat jejich 

účinnost a zjednodušovat s nimi spojené 

postupy; 

Or. en 
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 A8-0048/43 

Pozměňovací návrh  43 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 19 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  19a. požaduje, aby Unie zvýšila svou 

rozpočtovou flexibilitu s cílem zlepšit 

reakci na náhlé krize a nepředvídané 

události, a proto konstatuje, že o jiných 

výdajích, kromě výdajů na politiky a 

programy vyžadující předvídatelnost a 

víceletý finanční rámec, jako je společná 

zemědělská a rybářská politika a politika 

soudržnosti, jakož i programy v oblasti 

výzkumu a inovací, dopravní 

infrastruktury, digitálního a 

energetického odvětví, obrany, odborné 

přípravy, zaměstnanosti a mobility 

mladých studentů a učňů a v oblasti 

konkurenceschopnosti podniků a malých 

a středních podniků, by mělo být 

rozhodováno a hlasováno každoročně;  

Or. en 
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 A8-0048/44 

Pozměňovací návrh  44 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. zdůrazňuje, že je třeba, aby doba 

trvání VFR byla postupně prodlužována na 

dvě období po pěti letech s povinným 

přezkumem v polovině období; vyzývá 

Komisi, aby vypracovala jasný návrh, v 

němž budou stanoveny metody praktického 

provádění finančního rámce na období 5+5 

let; je přesvědčen, že pro dobu trvání VFR 

nelze uvažovat o jednom pětiletém období, 

vzhledem k závažným překážkám, které by 

to přineslo pro programování a požadavky 

na provádění v některých politikách EU; 

22. zdůrazňuje, že je třeba, aby doba 

trvání VFR byla postupně prodlužována na 

dvě období po pěti letech s povinným 

přezkumem v polovině období; vyzývá 

Komisi, aby vypracovala jasný návrh, v 

němž budou stanoveny metody praktického 

provádění finančního rámce na období 5+5 

let;  

Or. en 
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 A8-0048/45 

Pozměňovací návrh  45 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 72 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. domnívá se proto, že současná 

prezentace okruhů si vyžaduje určitá 

zlepšení, je však proti neodůvodněným 

radikálním změnám; navrhuje proto níže 

uvedenou strukturu pro VFR na období 

po roce 2020;  

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0048/46 

Pozměňovací návrh  46 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 

86. považuje za zásadní podporovat 

čisté, stabilní a konkurenceschopné 
dodávky energie v Evropě; vyzývá proto 

ke stálé podpoře udržitelných investic, 

které podnítí obnovitelné zdroje energie, 

posílí energetickou účinnost jako hlavní 

hybnou sílu, zvýší energetickou 

bezpečnost a energetickou nezávislost na 

dovážených zdrojích energie a které 

podpoří nové a inovativní energetické a 

průmyslové technologie, jež jsou v 

souladu s dlouhodobými závazky Unie v 

oblasti klimatu;  
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a infrastruktur pro 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;  

Or. en 
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 A8-0048/47 

Pozměňovací návrh  47 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. považuje za nanejvýš důležité, aby 

bylo financování politiky soudržnosti po 

roce 2020 pro země EU-27 zachováno ve 

stálých cenách alespoň na úrovni 

rozpočtu na období 2014–2020; 

zdůrazňuje, že by jedním z parametrů 

přidělování finančních prostředků v rámci 

politiky soudržnosti měl zůstat HDP, ale 

domnívá se, že by ho měla doplnit řada 

sociálních, environmentálních a 

demografických ukazatelů s cílem lépe 

zohlednit nové typy nerovností mezi 

regiony EU a v rámci nich ve všech 

členských státech; podporuje také, aby v 

novém programovém období přetrvaly 

prvky, které politiku soudržnosti ve 

stávajícím VFR zmodernizovaly a zaměřily 

na výsledky, tj. tematická koncentrace, 

předběžné podmínky, rámec výkonnosti a 

vazba na správu ekonomických záležitostí;  

90. domnívá se, že by politika 

soudržnosti zemí EU-27 po roce 2020 měla 

být přiměřeně financována na základě 

analýzy potřeb a měla by zohlednit 

hodnocení provádění této politiky; 

zdůrazňuje, že by jedním z parametrů 

přidělování finančních prostředků v rámci 

politiky soudržnosti měl zůstat HDP, ale 

domnívá se, že by ho měla doplnit řada 

sociálních, environmentálních a 

demografických ukazatelů s cílem lépe 

zohlednit nové typy nerovností mezi 

regiony EU a v rámci nich ve všech 

členských státech; podporuje také, aby v 

novém programovém období přetrvaly 

prvky, které politiku soudržnosti ve 

stávajícím VFR zmodernizovaly a zaměřily 

na výsledky, tj. tematická koncentrace, 

předběžné podmínky, rámec výkonnosti a 

vazba na správu ekonomických záležitostí; 

Or. en 
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 A8-0048/48 

Pozměňovací návrh  48 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 94 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

94. zdůrazňuje zvláště, že je stále 

zapotřebí bojovat proti nezaměstnanosti a 

vyloučení, zejména mladých lidí, kteří 

nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani 

v profesní přípravě (NEET), v rámci 

komplexního přístupu k politikám na 

úrovni EU týkajícím se mládeže; vyzývá 

proto k tomu, aby byla částka na 

Iniciativu na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí zdvojnásobena a aby byly 

plně prováděny záruky EU pro mladé lidi a 

zároveň bylo zajištěno rychlé a 

zjednodušené rozdělování finančních 

prostředků a stálé a stabilní financování 

příštího programového období; zdůrazňuje 

nutnost lepší regulace, aby byla mladým 

lidem pocházejícím ze znevýhodněného 

sociálně-ekonomického prostředí zaručena 

nediskriminační účast v programu; 

domnívá se, že jednou z nejvyšších priorit 

EU zůstávají investice na podporu vzdělání 

a odborného vzdělávání, zejména rozvoj 

digitální gramotnosti; trvá na tom, že tento 

program nesmí nahrazovat výdaje dříve 

financované z vnitrostátních rozpočtů;  

94. zdůrazňuje zvláště, že je stále 

zapotřebí bojovat proti nezaměstnanosti a 

vyloučení, zejména mladých lidí, kteří 

nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani 

v profesní přípravě (NEET), v rámci 

komplexního přístupu k politikám na 

úrovni EU týkajícím se mládeže; vyzývá 

proto k tomu, aby byly podstatně posíleny 

iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí a aby byly plně prováděny 

záruky EU pro mladé lidi a zároveň aby 

bylo zajištěno rychlé a zjednodušené 

rozdělování finančních prostředků a stálé a 

stabilní financování příštího programového 

období; zdůrazňuje nutnost lepší regulace, 

aby byla mladým lidem pocházejícím ze 

znevýhodněného sociálně-ekonomického 

prostředí zaručena nediskriminační účast v 

programu; domnívá se, že jednou z 

nejvyšších priorit EU zůstávají investice na 

podporu vzdělání a odborného vzdělávání, 

zejména rozvoj digitální gramotnosti; trvá 

na tom, že tento program nesmí nahrazovat 

výdaje dříve financované z vnitrostátních 

rozpočtů; 

Or. en 
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 A8-0048/49 

Pozměňovací návrh  49 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

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 98 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

98. vyzývá Komisi, aby navázala na 

projekt „Evropská síťová jízdenka Interrail 

k 18. narozeninám“ a aby v příštím VFR 

předložila návrh zvláštního programu 

podpořený dostatečnými ročními 

prostředky na pokrytí všech žádostí o 

bezplatnou železniční jízdenku od mladých 

Evropanů, kteří v daném roce dosáhnou 

věku 18 let; zdůrazňuje, že takový projekt 

by se stal klíčovým prvkem zvyšování 

evropského povědomí a posilování 

evropské identity, zvláště čelíme-li 

hrozbám, jako je populismus a šíření 

dezinformací; znovu zdůrazňuje, že pro 

dosažení cíle takového programu se od 

Komise očekává návrh řádného právního 

základu;  

98. vyzývá Komisi, aby navázala na 

projekt „Evropská síťová jízdenka 

Interrail“ a aby v příštím VFR předložila 

návrh zvláštního programu podpořený 

dostatečnými ročními prostředky na 

pokrytí všech žádostí o železniční jízdenku 

od mladých Evropanů různých věkových 

skupin, která by se týkala všech sociálních 

vrstev a všech regionů, byla by vždy 

spojena se vzdělávacími cíli, založena na 

multimodální a dekarbonizované dopravě 

a vyžadovala by finanční příspěvek od 

příjemců jako důkaz účasti v projektu; 

zdůrazňuje, že takový projekt by se stal 

klíčovým prvkem zvyšování evropského 

povědomí a posilování evropské identity, 

zvláště čelíme-li hrozbám, jako je 

populismus a šíření dezinformací; opakuje, 

že pro dosažení cíle takového programu se 

od Komise očekává návrh řádného 

právního základu, a zdůrazňuje, že by 

tento program neměl narušit rozpočet 

žádného jiného stávajícího úspěšného 

programu EU; 

Or. en 

 

 


