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13.3.2018 A8-0062/16 

Pozměňovací návrh  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že rozpočet 

Evropské unie by měl prosazovat veřejné 

investice podporou produktivních a 

strategických odvětví (včetně jejich 

modernizace a udržitelnosti) a veřejných 

služeb, vytvářením pracovních míst se 

zaměstnaneckými nároky, bojem proti 

chudobě, sociálnímu vyloučení a 

nerovnosti, ochranou životního prostředí 

a plným využíváním potenciálu každé 

země a regionu, jakož i úsilím o budování 

vnějších vztahů založených na solidaritě, 

spolupráci, vzájemné úctě a mírovém 

soužití;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/17 

Pozměňovací návrh  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. vyzývá k významnému navýšení 

rozpočtu EU s cílem posílit jeho 

přerozdělovací funkci, čímž se napomůže 

k zajišťování hospodářské a sociální 

soudržnosti;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/18 

Pozměňovací návrh  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2b. odmítá Smlouvu o stabilitě, koordinaci 

a správě v hospodářské a měnové unii 

(„rozpočtový pakt“), právní předpisy o 

„správě ekonomických záležitostí“ a 

„Pakt euro plus“, které znamenají 

pokračování v úsporných opatřeních v EU 

a ve všech jejích členských státech, tj. 

pokračování politik vykořisťování, 

chudoby a prohlubování sociálních 

rozdílů a nespravedlností a politik 

útočících na práva a sociální funkce státu, 

jež nevyhnutelně povedou ke zhoršení 

hospodářských a sociálních podmínek, 

zejména v zemích, v nichž jsou tyto 

podmínky již tak obtížné; 

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá k vyčleňování finančních 

prostředků na programy, které podporují 

zaměstnanost, jež musí být spojena se 

zaměstnaneckými nároky, a které 

podporují sociální začleňování mladých 

lidí a zaručují, že financování EU nebude 

nikdy napomáhat k vytváření neplacených 

stáží, práce za nejistých pracovních 

podmínek nebo nahrazování stálých 

pracovních míst místy dočasnými nebo 

neplacenými stážemi;  

Or. pt 
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13.3.2018 A8-0062/20 

Pozměňovací návrh  20 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0062/2018 

Daniele Viotti 

Pokyny pro rozpočet na rok 2019 – oddíl III 

2017/2286(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že pokud chceme 

skutečně vyřešit problémy související s 

udržitelným hospodářským růstem, 

nezaměstnaností, chudobou, sociálním 

vyloučením a nerovností (především z 

hlediska příjmu), je třeba skoncovat s 

politikami Evropské unie; zdůrazňuje, že 

je zapotřebí nová strategie, která ukáže 

Evropě nový směr – cestu plné 

zaměstnanosti, práce se zaměstnaneckými 

nároky, důstojných mezd, sociální a 

hospodářské soudržnosti a sociální 

ochrany pro všechny, cestu zajišťující 

nejvyšší životní standardy, uzpůsobenou 

rozvojovým potřebám každého členského 

státu, zejména nejméně rozvinutých států, 

cestu podporující skutečnou konvergenci, 

snižující rozdíly v úrovni rozvoje mezi 

členskými státy a vyrovnávající stávají 

hospodářské, sociální a regionální 

nerovnosti; 

Or. pt 

 

 


