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2.7.2018 A8-0247/34 

Pozměňovací návrh  34 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Helmut Scholz, Eleonora Forenza, 

Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL Group 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že ve svém usnesení ze 

dne 15. března 2018 Parlament označil za 

priority rozpočtu EU na rok 2019: 
udržitelný růst, inovace, 

konkurenceschopnost, bezpečnost, boj 

proti změně klimatu, přechod na energii 

z obnovitelných zdrojů a migraci, a rovněž 

vyzval k tomu, aby byla věnována zvláštní 

pozornost mladým lidem; 

1. požaduje rozpočet na rok 2019, 

který bude schopen účinně podporovat 

sociální rozvoj, udržitelný růst, 

hospodářskou, sociální a územní 

soudržnost, inovace, veřejné investice, 

respekt k životnímu prostředí a ochranu 

biologické rozmanitosti, mír a vnější 

a vnitřní solidaritu, zejména vůči 

migrantům; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/35 

Pozměňovací návrh  35 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. zdůrazňuje nicméně, že krize, které 

EU čelí, je výsledkem rámce stanoveného 

Lisabonskou smlouvou a předcházejícími 

smlouvami a že tuto situaci nelze ve 

stávajícím rámci překonat; připomíná, že 

je nutné vytvořit podmínky pro reverzi 

smluv upravujících integraci s cílem zrušit 

Lisabonskou smlouvu a zejména Smlouvu 

o stabilitě, koordinaci a správě 

v hospodářské a měnové unii, balíček šesti 

právních aktů a balíček dvou právních 

aktů; vyzývá Evropskou radu ke svolání 

mezivládní konference, která se bude 

reverzibilitou a zrušením těchto smluv 

zabývat; zdůrazňuje, že je naléhavě třeba, 

aby členské státy opět získaly schopnost 

rozhodovat o hospodářské politice, která 

nejlépe řeší jejich potřeby; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/36 

Pozměňovací návrh  36 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. zdůrazňuje, že EFSI nepodporuje 

ani skutečnou investiční politiku ani 

skutečný závazek k řešení 

nezaměstnanosti a slabého hospodářského 

růstu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/37 

Pozměňovací návrh  37 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. zdůrazňuje, že cílem evropského 

pilíře sociálních práv je odvést pozornost 

od neoliberálních politik EU, které 

zásadním způsobem přispěly k závažné 

hospodářské krizi a které značně 

napomohly nejistým podmínkám 

zaměstnávání a nerovnosti mezi ženami 

a muži; konstatuje, že evropský pilíř 

sociálních práv si klade za cíl zavést 

harmonizovanou nízkou úroveň 

sociálních práv v celé EU, což oslabí 

pracovní a sociální práva zaměstnanců 

a povede k dalšímu prohloubení 

vykořisťování a vyčerpávání občanů, 

přičemž usiluje o legitimizaci 

antisociálních a nedemokratických 

nástrojů, jako je rámec EU pro správu 

ekonomických záležitostí; tvrdí, že 

progresivní sociální politiky lze dosáhnout 

pouze vybudováním jiné Evropy – Evropy, 

která se odpoutá od úsporných opatření 

a politiky konkurenceschopnosti, 

liberalizace a deregulace trhu práce, jež 

v členských státech poškozují sociální 

a pracovní práva a tlačí dolů mzdy; 

Or. en 



 

AM\1158034CS.docx  PE621.743v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

2.7.2018 A8-0247/38 

Pozměňovací návrh  38 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios 

Kouloglou, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. důrazně odsuzuje financování, 

které je poskytováno prostřednictvím 

programu Horizont 2020 izraelským 

podnikům, jež se aktivně podílejí na 

porušování mezinárodního práva 

a lidských práv, kterého se na 

palestinských územích dopouští Izrael; 

domnívá se, že žádný podnik, který 

pracuje na výzkumu pro vojenské účely, 

by neměl dostávat finanční prostředky 

z rozpočtu EU; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/39 

Pozměňovací návrh  39 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Eleonora Forenza, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. vyzývá ke zvýšení finančních 

prostředků vynakládaných na podporu 

zaměstnanosti na pracovních místech 

spojených s odpovídajícími právy a na 

sociální začleňování mladých lidí s cílem 

zajistit, aby financování EU 

nepodněcovalo k využívání neplacených 

stáží, zavádění nejistých pracovních 

podmínek nebo nahrazování stálých 

pracovních míst místy dočasnými nebo 

neplacenými stážemi; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/40 

Pozměňovací návrh  40 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32a. zdůrazňuje skutečnost, že míra 

zadlužení v řadě členských států EU 

nadále patří mezi nejvyšší na světě; žádá 

proto Komisi a členské státy, aby 

v nejzadluženějších zemích zahájily 

a podporovaly proces opětovného jednání 

o veřejném dluhu (pokud jde o příslušné 

částky, splatnost a úrokové sazby) 

a zrušení jeho spekulativní a nezákonné 

složky s cílem zajistit, aby byla dluhová 

služba slučitelná s hospodářským 

a sociálním rozvojem; konstatuje, že 

oživení hospodářství členských států nelze 

dosáhnout bez odpuštění dluhu; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/41 

Pozměňovací návrh  41 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, 

Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32b. odmítá skutečnost, že navzdory 

uzavření programů na ozdravení 

hospodářství čelí státy, v nichž byly 

prováděny, závažným problémům na 

ekonomické a sociální úrovni a jsou 

nadále ovlivňovány důsledky a politikami 

trojky; vyzývá proto k vytvoření krizových 

plánů na podporu hospodářství těch zemí, 

na něž byly zaměřeny intervence trojky, a 

k tomu, aby tyto plány poskytovaly 

finanční zdroje a umožňovaly nezbytné 

výjimky z fungování jednotného trhu 

a společných politik; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/42 

Pozměňovací návrh  42 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32c. vyzývá k vytvoření specifických 

podpůrných programů pro země, v nichž 

panuje názor, že je členství v eurozóně již 

neudržitelné a neúnosné, přičemž by tyto 

programy poskytovaly přiměřenou 

kompenzaci způsobených škod v rámci 

vyjednaného odstoupení od jednotné 

měny v případě těch členských států, které 

o to usilují; 

Or. en 
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2.7.2018 A8-0247/43 

Pozměňovací návrh  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis, Eleonora 

Forenza, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Sofia Sakorafa, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0247/2018 

Daniele Viotti 

Rozpočet na rok 2019 – mandát pro třístranná jednání 

2018/2024(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 32 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 32d. domnívá se, že právní předpisy 

týkající se bankovní unie slouží pouze 

zájmům odvětví velkého finančního 

kapitálu v EU a porušují základní 

demokratické principy; vyzývá ke zrušení 

právních předpisů bankovní unie 

a připomíná, že je třeba zajistit 

demokratickou veřejnou kontrolu nad 

bankovním systémem; 

Or. en 

 

 


