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8.3.2018 A8-0048/79 

Pozměňovací návrh  79 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania 

González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez 

za skupinu GUE/NGL 

Miguel Urbán Crespo 

 

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 9 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9b. domnívá se, že EU je povinna 

nabídnout vyhlídky na lepší budoucnost 

mladším generacím, které budou 

vystaveny škodlivým důsledkům 

hospodářských politik, které Unie v 

posledních desetiletích přijala; je 

odhodlán výrazně posílit svůj stěžejní 

program Erasmus +, z něhož by měli mít 

prospěch všichni mladí Evropané, nikoli 

jen omezený počet studentů, kteří mají 

prostředky na pobyt v zahraničí, vzhledem 

k tomu, že tento program není schopen 

uspokojit mimořádně vysokou poptávku ze 

strany vysoce kvalitních uchazečů, neboť 

ve stávajícím rozpočtu je na něj vyčleněno 

velmi málo finančních prostředků; 

navrhuje, aby byl rozpočet pro program 

Erasmus+ výrazně navýšen a aby alespoň 

polovina zdrojů byla vyčleněna pro mladé 

lidi pocházející z méně privilegovaných 

sociálních skupin; vyzývá k výraznému 

posílení rámcového programu pro výzkum 

a inovace; požaduje, aby bylo v boji proti 

nezaměstnanosti mladých lidí a při 

podpoře mikropodniků, malých a 

středních podniků, včetně sociálních 

podniků, dosaženo skutečného pokroku 

tím, že bude vyčleněno více finančních 

zdrojů na programy v rámci Iniciativy na 
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podporu zaměstnanosti mladých lidí a 

Programu pro konkurenceschopnost 

podniků a malých a středních podniků 

(COSME); dále podporuje posílení 

Nástroje pro propojení Evropy 2.0; 

Or. en 



 

AM\1148041CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/80 

Pozměňovací návrh  80 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios 

Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 9 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9c. vyzývá EU, aby zvýšila své úsilí o 

posílení soudržnosti a sociální 

konvergence v Evropě; navrhuje 

zdvojnásobit rozpočet Evropského 

sociálního fondu s cílem bojovat proti 

nezaměstnanosti a překonat přetrvávající 

sociální poruchy v Evropě; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/81 

Pozměňovací návrh  81 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Marie-

Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. vyzývá Unii, aby se zhostila své 

úlohy ve třech nových oblastech politiky s 

vnitřním a vnějším rozměrem, které se 

objevily v průběhu současného VFR: 

 

– rozvíjením a financováním 

komplexní politiky v oblasti azylu, 

migrace a integrace a řešením hlavních 

příčin migrace a vysídlování ve třetích 

zemích; 

 

– posilováním ochrany vnějších 

hranic a podporu stability, zejména na 

základě ochrany lidských práv v 

zahraničí, prevence konfliktů a vnějších 

politik v oblasti rozvoje; 

 

– 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; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/82 

Pozměňovací návrh  82 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že budoucí rámec by 

měl zahrnovat dva nové druhy finanční 

podpory, jimž se v rámci hospodářské 

agendy Unie přikládá velký význam, a to 

pokračování programů na podporu 

investic, jako je například Evropský fond 

pro strategické investice, a vytvoření 

stabilizační funkce pro členské státy 

eurozóny, pokud možno v rámci 

navrhovaného Evropského měnového 

fondu, zároveň s účelovým nástrojem 

konvergence pro členské státy na jejich 

cestě k připojení k eurozóně; 

11. zdůrazňuje, že budoucí rámec by 

měl zahrnovat nové druhy finanční 

podpory, jako je například Evropský fond 

pro strategické investice; žádá, aby se tyto 

programy řídily cíli Unie týkajícími se 

sociální, ekonomické a územní 

soudržnosti; domnívá se, že návrh na 

vytvoření Evropského měnového fondu by 

mohl být součástí cíle posílení evropské 

soudržnosti za podmínky, že by se jeho 

činnost neomezovala pouze na eurozónu, 

že by upřednostňoval regiony, které jsou 

znevýhodněny z hlediska rozvoje a 

přístupu ke kapitálovým trhům, a že by v 

regionech a členských státech nezaváděl 

kontraproduktivní úsporná opatření; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/83 

Pozměňovací návrh  83 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Martina Michels, Kostas 

Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. potvrzuje zásadu, že další politické 

priority by měly být doprovázeny 

dodatečnými finančními prostředky bez 

ohledu na to, zda se objeví v době přijetí 

nového VFR či při jeho provádění, 

a zdůrazňuje, že financování nových potřeb 

by nemělo oslabovat stávající politiky 

a programy; dále očekává, že budou 

zavedena dostatečná ustanovení 

o flexibilitě, aby se zohlednily 

nepředvídané okolnosti, které by mohly 

vyvstat v průběhu VFR; 

13. v této souvislosti se staví proti 

jakémukoliv nominálnímu snížení objemu 

rozpočtu EU v příštím VFR, potvrzuje 
zásadu, že další politické priority by měly 

být doprovázeny dodatečnými finančními 

prostředky bez ohledu na to, zda se objeví 

v době přijetí nového VFR či při jeho 

provádění, a zdůrazňuje, že financování 

nových potřeb by nemělo oslabovat 

stávající politiky a programy; dále 

očekává, že budou zavedena dostatečná 

ustanovení o flexibilitě, aby se zohlednily 

nepředvídané okolnosti, které by mohly 

vyvstat v průběhu VFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/84 

Pozměňovací návrh  84 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. domnívá se, že silnější a 

ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze 

tehdy, bude-li jí poskytnuto více 

finančních prostředků; vzhledem k výše 

uvedeným výzvám a prioritám a s 

přihlédnutím k vystoupení Spojeného 

království z Unie vyzývá k tomu, aby byl 

rozpočet Unie výrazně navýšen; odhaduje 

výši požadovaných výdajových stropů 
VFR na 1,3 % hrubého národního důchodu 

(HND) v zemích EU-27 bez ohledu na 

celkový počet nástrojů, které mají být 

započítány nad rámec stropů; 

14. domnívá se, že silnější a 

ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze 

tehdy, pokud bude přeměněna tak, aby 

lépe odpovídala očekáváním občanů, 

pokud jde o solidaritu, soudržnost, azyl, 

ochranu životního prostředí a biologické 

rozmanitosti, zelenou ekonomiku a 

energii, sociální pokrok a podporu 

výzkumu a vzdělávání; domnívá se, že 

požadované výdajové stropy VFR by měly 

dosahovat maximálního podílu hrubého 

národního důchodu (HND) v zemích EU-

27, kterou povolují Smlouvy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/85 

Pozměňovací návrh  85 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, 

Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  14a. zdůrazňuje, že je třeba výrazně 

zvýšit stávající stropy a učinit z VFR 

pružný a uspořádaný systém výdajových 

programů EU, který zajistí, aby na 

zásadně důležité tematické oblasti bylo k 

dispozici dostatek zdrojů; zdůrazňuje, že 

toto se nepodaří uskutečnit, pokud 

nedojde k nápravě nedostatečné skutečné 

hospodářské konvergence, ke zmírnění 

faktorů, které ohrožují rovnost, k podpoře 

investic do změny výrobního modelu, k 

vyřešení problémů souvisejících se 

změnou klimatu a ke zlepšení podmínek 

spolupráce;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/86 

Pozměňovací návrh  86 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  14b. zdůrazňuje, že podle Wernerovy 

zprávy z roku 1970 a McDougallovy 

zprávy z roku 1977 musí Unie výrazně 

zvýšit své veřejné zdroje, aby vyrovnala 

nerovnováhu vnější platební bilance, a že 

z tohoto důvodu je jen pro překonání 

stávajících rozdílů potřeba odvádět do 

rozpočtu EU 4 % HND, což představuje 

přechodný krok do doby, než bude 

stanovena vyšší úroveň;  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/87 

Pozměňovací návrh  87 

Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel 

Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. je přesvědčen, že pokud Rada 

nebude souhlasit s výrazným navýšením 

příspěvků členských států do rozpočtu EU, 

bude zavedení nových skutečných 

vlastních zdrojů EU jedinou možností, jak 

dostatečně financovat příští VFR; 

15. je přesvědčen, že pokud Rada 

nebude souhlasit s výrazným navýšením 

příspěvků členských států do rozpočtu EU, 

bude zavedení nových skutečných 

vlastních zdrojů EU jedinou možností, jak 

dostatečně financovat příští VFR; nicméně 

zdůrazňuje, že základem rozpočtu EU 

nemůže být pouze HND, což by vedlo k 

tomu, že by byl VFR nespravedlivý a 

nevyrovnaný a postrádal by progresivní 

plánování; dále se domnívá, že při 

financování příštího VFR je třeba 

zohlednit sociální faktory, jako je 

nezaměstnanost, přístup k veřejným 

statkům a místní hrubý důchod v nejvíce 

znevýhodněných oblastech a předměstí; 

Or. en 

 

 

 


