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8.3.2018 A8-0048/91 

Pozměňovací návrh  91 

Xabier Benito Ziluaga, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Sofia Sakorafa, 

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 22 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  22a. model 5 + 5 by zajistil zohlednění 

politických postojů Parlamentu v každém 

volebním období; rovněž by mohl 

poskytnout větší flexibilitu pro změnu 

v řízení programů, a to s ohledem 

na hospodářské cykly, a příležitost 

rozhodnout o rozšíření VFR v období 

recese a jeho omezení v období 

hospodářského rozmachu, aniž by došlo k 

významné ztrátě stability pro dlouhodobé 

programy, které by mohly pokračovat nad 

rámec období 10 let, bude-li to 

považováno za vhodné; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/92 

Pozměňovací návrh  92 

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

González Peñas, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. zdůrazňuje, že během současného 

VFR rozpočtový orgán schválil uvolnění 

značných prostředků z mechanismů 

flexibility a zvláštních nástrojů zahrnutých 

do nařízení o VFR, aby byly zajištěny další 

rozpočtové prostředky potřebné ke 

zvládání závažných krizí nebo k 

financování nových politických priorit; 

26. zdůrazňuje, že během současného 

VFR rozpočtový orgán schválil uvolnění 

značných prostředků z mechanismů 

flexibility a zvláštních nástrojů zahrnutých 

do nařízení o VFR, aby byly zajištěny další 

rozpočtové prostředky potřebné ke 

zvládání závažných krizí nebo k 

financování nových politických priorit; 

vyjadřuje politování nad tím, že došlo k 

přemístění rozpočtových prostředků tím, 

že bylo využito prostředků z rozpočtových 

položek jiných programů, a to zejména v 

případě politiky soudržnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/93 

Pozměňovací návrh  93 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, 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 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. domnívá se proto, že ustanovení o 

flexibilitě v současném VFR se osvědčila a 

poskytla řešení z hlediska značných 

finančních prostředků, jichž bylo zejména 

zapotřebí k řešení problémů v souvislosti s 

migrací, přílivem uprchlíků a 

nedostatkem investic; připomíná, že 

Parlament byl autorem několika těchto 

ustanovení, které důrazně obhajoval 

během předchozích jednání o VFR; 

27. domnívá se proto, že ustanovení o 

flexibilitě v současném VFR neumožnila 

nalézt řešení z hlediska značných a 

důležitých finančních prostředků, jichž 

bylo zapotřebí k zajištění obecného blaha 

v Evropě; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/94 

Pozměňovací návrh  94 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že využívání EFG, 

jímž se zajišťuje solidarita a podpora EU 

pracovníkům, kteří ztratili práci v důsledku 

významných změn ve struktuře světového 

obchodu způsobených globalizací nebo v 

důsledku celosvětové hospodářské a 

finanční krize, nerozvinulo svůj plný 

potenciál a mohlo by se zlepšit a integrovat 

v rámci dlouhodobé strategie tak, aby fond 

fakticky zachytil nadbytečné pracovníky 

opětovně je začlenil na trh práce ve všech 

členských státech; domnívá se, že v rámci 

nadcházejícího přezkumu EFG by se měla 

přezkoumat jeho oblast působnosti a zlepšit 

jeho koordinace s ostatními nástroji; 

domnívá se, že revidovanému EFG by měl 

být v rámci nového VFR poskytnut 

přinejmenším stejný roční příděl; 

42. domnívá se, že využívání EFG, 

jímž se zajišťuje solidarita a podpora EU 

pracovníkům, kteří ztratili práci v důsledku 

významných změn ve struktuře světového 

obchodu způsobených globalizací nebo v 

důsledku celosvětové hospodářské a 

finanční krize, nerozvinulo svůj plný 

potenciál a mohlo by se zlepšit a integrovat 

v rámci dlouhodobé strategie tak, aby fond 

fakticky zachytil nadbytečné pracovníky a 

opětovně je začlenil na trh práce ve všech 

členských státech na základě toho, že jim 

zajistí jisté a udržitelné zaměstnání; 

domnívá se, že v rámci nadcházejícího 

přezkumu EFG by se měla přezkoumat 

jeho oblast působnosti a zlepšit jeho 

koordinace s ostatními nástroji; domnívá 

se, že revidovanému EFG by měl být v 

rámci nového VFR poskytnut 

přinejmenším stejný roční příděl; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/95 

Pozměňovací návrh  95 

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

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. je si vědom toho, že by dosažení 

evropské přidané hodnoty mělo být jednou 

z hlavních zásad, kterými se řídí orgány 

EU při rozhodování o druhu výdajů v 

příštím VFR; poukazuje nicméně na 

existenci různých výkladů tohoto pojmu a 

požaduje jednotnou, jasnou a snadno 

srozumitelnou definici příslušných kritérií 

se zohledněním územních specifik a, je-li 

to možné, se zahrnutím měřitelných 

ukazatelů výkonu; varuje před jakýmkoli 

pokusem použít tuto definici ke 

zpochybnění významu politik a programů 

EU na základě čistě kvantitativních nebo 

krátkodobých ekonomických úvah; 

50. poukazuje na existenci různých 

výkladů pojmu evropská přidaná hodnota; 

varuje před jakýmkoli pokusem použít tuto 

definici ke zpochybnění významu politik a 

programů EU na základě čistě 

kvantitativních nebo krátkodobých 

ekonomických úvah; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/96 

Pozměňovací návrh  96 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Paloma López Bermejo 

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 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. domnívá se, že lepšího vynakládání 

prostředků, tj. účinného a 

nediskriminačního využívání každého 

eura z rozpočtu EU, lze dosáhnout nejen 

tím, že se zdroje EU nasměrují na opatření 

s nejvyšší evropskou přidanou hodnotou a 

největším zvýšením výkonnosti politik a 

programů EU na základě hloubkového 

posouzení stávajících výdajů, ale také 

dosažením větší součinnosti mezi 

rozpočtem EU a rozpočty členských států a 

zajištěním hmatatelného zlepšení struktury 

výdajů; podporuje doporučení uvedená ve 

výroční zprávě Evropského účetního dvora 

za rok 2016 ohledně rámce pro měření 

rizika ukazatelů, efektivnějšího a 

vyváženějšího informování o výkonu a 

snazšího přístupu k výsledkům hodnocení; 

52. domnívá se, že lepší vynakládání 

prostředků, tj. účinné a nediskriminační 

využívání každého eura z rozpočtu EU, by 

mělo být založeno na hloubkovém 

posouzení stávajících výdajů a mělo by být 

usnadněno dosažením větší součinnosti 

mezi rozpočtem EU a rozpočty členských 

států a zajištěním hmatatelného zlepšení 

struktury výdajů; podporuje doporučení 

uvedená ve výroční zprávě Evropského 

účetního dvora za rok 2016 ohledně rámce 

pro měření rizika ukazatelů, efektivnějšího 

a vyváženějšího informování o výkonu a 

snazšího přístupu k výsledkům hodnocení; 

Or. en 



 

AM\1148048CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/97 

Pozměňovací návrh  97 

Rina Ronja Kari, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, 

Helmut Scholz 

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 53 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  53a. připomíná, že strukturální fondy 

EU nelze využívat takovým způsobem, 

který by přímo či nepřímo podporoval 

přesunutí služeb či výroby do jiných 

členských států; 

Or. en 

 

 


