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17.10.2018 A8-0313/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá k tomu, aby na podporu 

ekonomik zemí s deficitem obchodu a 

běžného účtu a neudržitelnými dluhy byly 

vypracovány konkrétní plány poskytující 

finanční zdroje a výjimky nezbytné 

pro fungování jednotného trhu a 

společných politik; 

Or. en 



 

AM\1166535CS.docx  PE624.170v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2018 A8-0313/20 

Pozměňovací návrh  20 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 7 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7b. vyzývá k vytvoření programů na 

podporu členských států, které chtějí 

vyjednat odchod z eurozóny, protože jejich 

setrvání v ní se stalo neudržitelným a 

nesnesitelným; domnívá se, že tyto 

programy by měly poskytovat přiměřenou 

náhradu za sociální a hospodářské škody 

způsobené přistoupením k jednotné měně; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/21 

Pozměňovací návrh  21 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. zdůrazňuje, že je třeba, aby byla 

vytvořena ucelená investiční strategie 

Unie v podobě „investičního programu 

Unie pro udržitelný rozvoj a 

zaměstnanost“, jehož výše by činila 

přinejmenším 2 % HDP z rozpočtu Unie 

ročně po dobu 10 let a který by doplňoval 

podobné programy členských států v 

oblasti veřejných investic; podotýká, že 

tento investiční program by se částečně 

financoval sám díky vyššímu růstu HDP a 

příjmům z daní; žádá Komisi a Radu, aby 

do svého návrhu rozpočtu na rok 2018 

zahrnuly další finanční zdroje; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/22 

Pozměňovací návrh  22 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. zdůrazňuje s politováním, že 

katastrofy obecně ovlivňují ty, kteří mají 

méně prostředků k vlastní ochraně, ať už 

se jedná o jednotlivce nebo státy; 

konstatuje, že reakce na přírodní 

katastrofy nebo katastrofy způsobené 

člověkem by měla být co nejrychlejší, aby 

bylo možné minimalizovat škody a 

zachránit lidi a majetek; poukazuje na 

potřebu dalšího navýšení finančních 

prostředků, zejména v rozpočtových 

položkách spojených s prevencí katastrof 

a připraveností na ně v rámci Unie, 

zejména vzhledem k požárům v Řecku, 

Španělsku a Portugalsku (které vedly 

k tragickým ztrátám na lidských životech), 

které mají dramatický a podstatný dopad 

na lidi; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/23 

Pozměňovací návrh  23 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36a. vyslovuje se pro větší odpovědnost 

Společenství za ochranu přírodních 

hodnot v síti Natura 2000, zvláště z 

hlediska financování; bere na vědomí 

obtíže, s nimiž se potýkají některé členské 

státy při řízení oblastí, které jsou součástí 

sítě Natura 2000, kvůli neexistenci 

zvláštního finančního nástroje určeného 

na takové řízení, který by doplnil 

začleňování biologické rozmanitosti do 

odvětvových politik; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/24 

Pozměňovací návrh  24 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36b. upozorňuje na to, že je nutné zvýšit 

financování určené na zmírňování 

dopadu krizí a kolísavosti zemědělských 

trhů, protože byly a nadále jsou příčinou 

četných případů úpadku malých podniků, 

což vede k vylidňování venkovských 

oblastí a k soustřeďování produkce; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/25 

Pozměňovací návrh  25 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36c. zdůrazňuje, že přetrvávající 

nerovnováha v potravinovém řetězci, 

v němž je postavení primárních 

producentů výrazně slabší než postavení 

ostatních subjektů, by mělo vést Komisi k 

tomu, aby přijala opatření ke zvýšení 

transparentnosti cen a marží 

v potravinovém řetězci s cílem zaručit 

spravedlivé ceny za produkci, a tím zajistit 

zvýšení příjmů malých a středních 

zemědělců; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/26 

Pozměňovací návrh  26 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36d. se znepokojením konstatuje, že v 

některých členských státech nedosahuje 

roční počet projektů financovaných v 

rámci projektu LIFE+ úrovně orientačně 

přidělených prostředků; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/27 

Pozměňovací návrh  27 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 36 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 36e.  poukazuje na faktory ohrožení, 

které zatěžují mnoho lesních ekosystémů, 

jako je mj. šíření invazních cizorodých 

druhů, škůdců (např. háďátka 

borovicového a dalších) a lesních požárů; 

domnívá se, že by měly být 

prostřednictvím komunitních podpůrných 

programů a opatření vyčleněny dostatečné 

finanční zdroje na zhodnocení 

ekologického a rostlinného zdraví lesů a 

na jejich obnovu včetně opětovného 

zalesňování; konstatuje, že tyto zdroje 

jsou obzvlášť důležité a naléhavě nutné 

pro určité členské státy, zejména 

Portugalsko, Řecko a Španělsko, které se 

v minulosti potýkaly s četnými požáry; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/28 

Pozměňovací návrh  28 

Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0313/2018 

Daniele Viotti, Paul Rübig 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rok 2019 – všechny oddíly 

(11737/2018 – C8-0410/2018 – 2018/2046(BUD)) 

Návrh usnesení 

Bod 71 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 71a.  s ohledem na nedávné tragické 

katastrofy, zejména požáry a extrémní 

sucha v Řecku, Portugalsku a ve 

Španělsku, žádá zvýšení rezervy na pomoc 

při mimořádných událostech (EAR) a 

Fondu solidarity EU (EUSF); 

Or. en 

 

 


