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17.10.2018 A8-0313/39 

Pozměňovací návrh  39 

Rina Ronja Kari 

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 79 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 79c. zdůrazňuje, že služební vozidla EP 

by měla být využívána výhradně k 

přepravě mezi budovami Parlamentu a 

letišti/nádražími; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/40 

Pozměňovací návrh  40 

Xabier Benito Ziluaga 

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 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že čtení rozpočtu na 

rok 2019 v Parlamentu plně zohledňuje 

politické priority, které Parlament přijal 

převážnou většinou hlasů ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2018 o obecných pokynech a ze dne 5. 

července 2018 o mandátu pro třístranná 

jednání; připomíná, že jádrem těchto priorit 

je: udržitelný růst, inovace, 

konkurenceschopnost, bezpečnost, boj 

proti změně klimatu a přechod na energii 

z obnovitelných zdrojů a migrace, a 

zvláštní pozornost má být věnována 

mladým lidem; 

1. zdůrazňuje, že čtení rozpočtu na 

rok 2019 v Parlamentu plně nezohledňuje 

politické priority, které Parlament přijal 

převážnou většinou hlasů ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2018 o obecných pokynech a ze dne 5. 

července 2018 o mandátu pro třístranná 

jednání; připomíná, že jádrem těchto priorit 

je: udržitelný růst, inovace, boj proti změně 

klimatu a přechod na energii 

z obnovitelných zdrojů a migrace, a 

zvláštní pozornost má být věnována 

mladým lidem; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/41 

Pozměňovací návrh  41 

Xabier Benito Ziluaga 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. poukazuje na to, že občané Evropy 

očekávají, že se Unie všemožně vynasnaží 

zajistit hospodářský růst a podporovat 

vytváření pracovních míst; podotýká, že 

naplnění těchto očekávání vyžaduje 

investice do výzkumu a inovací, 

vzdělávání, infrastruktury, malých a 

středních podniků a zaměstnanosti, 

zejména u mladých lidí v Evropě, a že 

jakékoli selhání v tomto ohledu pouze 

přiživí deziluze z evropského ideálu; 

vyjadřuje údiv na tím, že Rada zase 

navrhuje škrty právě u těch programů, 

které mají učinit ekonomiku Unie 

konkurenceschopnější a inovativnější; 

zdůrazňuje navíc, že u mnoha z těchto 

programů – příkladem může být Horizont 

2020 – je velmi výrazný převis poptávky 

nad možnostmi financování, což 

představuje špatné využívání zdrojů a 

znamená to, že se nedostává financování 

pro spoustu skvělých projektů; upozorňuje 

rovněž na to, že programy jako Erasmus+, 

Horizont 2020 a Program pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a 

středních podniků (COSME) jsou živoucí 

ukázkou toho, jaké výhody má pracovat 

společně v rámci celé Unie, a pomáhají 

vytvářet pocit evropské sounáležitosti; 

rozhodl se proto výrazně zvýšit prostředky 

pro program Erasmus+ a posílit programy, 

3. poukazuje na to, že občané Evropy 

očekávají, že se Unie všemožně vynasnaží 

zajistit hospodářský růst a podporovat 

vytváření pracovních míst; podotýká, že 

naplnění těchto očekávání vyžaduje 

investice do výzkumu a inovací, 

vzdělávání, infrastruktury, malých a 

středních podniků a zaměstnanosti, 

zejména u mladých lidí v Evropě, a že 

jakékoli selhání v tomto ohledu pouze 

přiživí deziluze z evropského ideálu; 

vyjadřuje údiv na tím, že Rada zase 

navrhuje škrty právě u těch programů, 

které mají učinit ekonomiku Unie 

konkurenceschopnější a inovativnější; 

zdůrazňuje navíc, že u mnoha z těchto 

programů – příkladem může být Horizont 

2020 – je velmi výrazný převis poptávky 

nad možnostmi financování, což 

představuje špatné využívání zdrojů a 

znamená to, že se nedostává financování 

pro spoustu skvělých projektů; upozorňuje 

rovněž na to, že programy jako Erasmus+, 

Horizont 2020 a Program pro 

konkurenceschopnost podniků a malých a 

středních podniků (COSME) jsou živoucí 

ukázkou toho, jaké výhody má pracovat 

společně v rámci celé Unie, a pomáhají 

vytvářet pocit evropské sounáležitosti; 

rozhodl se proto výrazně zvýšit prostředky 

pro program Erasmus+ a posílit programy, 
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které přispívají k růstu a vytváření 

pracovních míst, mj. Horizont 2020, 

Nástroj pro propojování Evropy (CEF) a 

COSME; 

které přispívají k růstu a vytváření 

pracovních míst, mj. Horizont 2020, složky 

Nástroje pro propojování Evropy (CEF), 

které nesouvisejí s výdaji na obranu nebo 

ke zvyšování naší závislosti na fosilních 

palivech, a COSME; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/42 

Pozměňovací návrh  42 

Xabier Benito Ziluaga 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. upozorňuje na to, že 

nezaměstnanost mladých je v některých 

členských státech i nadále nepřijatelně 

vysoká a že obzvláště znepokojivá je 

situace mladých lidí, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

nebo profesní přípravy a jsou dlouhodobě 

bez práce; zdůrazňuje, že mladí lidé jsou 

skupinou, která je nejvíce ohrožena 

chudobou a sociálním a ekonomickým 

vyloučením; rozhodl se proto zvýšit 

prostředky pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí (YEI) nad 

úroveň, kterou navrhla Komise; 

zdůrazňuje, že toto navýšení prostředků by 

nemělo být v žádném případě považováno 

za předsunutí přídělu prostředků na YEI, 

který byl pro tuto iniciativu schválen v 

rámci přezkumu VFR v polovině období; 

5. upozorňuje na to, že 

nezaměstnanost mladých je v některých 

členských státech i nadále nepřijatelně 

vysoká a že obzvláště znepokojivá je 

situace mladých lidí, kteří nejsou 

zaměstnáni ani se neúčastní vzdělávání 

nebo profesní přípravy a jsou dlouhodobě 

bez práce; zdůrazňuje, že mladí lidé jsou 

skupinou, která je nejvíce ohrožena 

chudobou a sociálním a ekonomickým 

vyloučením; rozhodl se proto zvýšit 

prostředky pro Iniciativu na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí (YEI) nad 

úroveň, kterou navrhla Komise; 

zdůrazňuje, že toto navýšení prostředků by 

nemělo být v žádném případě považováno 

za předsunutí přídělu prostředků na YEI, 

který byl pro tuto iniciativu schválen v 

rámci přezkumu VFR v polovině období; a 

naléhavě žádá, aby se z této iniciativy stal 

plán zaměstnanosti propojený s veřejným 

sociálním a environmentálním plánem 

pro Evropu, který členské státy zaváže ke 

zvyšování úrovně absorpce financování a 

k vytváření kvalitnějších pracovních míst 

pro mladé lidi; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/43 

Pozměňovací návrh  43 

Xabier Benito Ziluaga 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. trvá na tom, že s ohledem na 

nedávné bezpečnostní hrozby v celé Unii 

by v rámci financování z okruhu 3 měla 

být věnována zvláštní pozornost i 

opatřením, která povedou ke zvýšení 

bezpečnosti občanů Unie; z tohoto důvodu 

se rozhodl zvýšit prostředky pro agentury 

v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 

které se vzhledem k vyšší pracovní zátěži a 

dalším úkolům v posledních letech 

potýkají s nedostatkem zaměstnanců a 

finančních prostředků; 

9. trvá na tom, že s ohledem na 

nedávné bezpečnostní hrozby v celé Unii 

by v rámci financování z okruhu 3 měla 

být věnována zvláštní pozornost i 

opatřením, která povedou ke zvýšení 

bezpečnosti občanů Unie; zdůrazňuje, že je 

třeba diskutovat o příčinách 

nedostatečného ekonomického 

zabezpečení evropských občanů a jejich 

souvislosti s nedostatečnou sociální 

ochranou, nejistými pracovními 

podmínkami a nerovnostmi, které vedou k 

sociálním konfliktům; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/44 

Pozměňovací návrh  44 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada 

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 33 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

33. vzhledem k úspěšnému ukončení 

jednání o revizi programu na podporu 

strukturálních reforem se rozhodl uvolnit 

prostředky převedené z podokruhu 1b, 

které Rada zapsala do rezervy; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/45 

Pozměňovací návrh  45 

Liadh Ní Riada 

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 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23.  vítá závazek k obnovení agendy 

Unie v oblasti obrany, zejména 

prostřednictvím dohody o Evropském 

programu rozvoje obranného průmyslu; 

vyjadřuje svůj záměr věnovat zvláštní 

pozornost tomu, aby Komise naplňovala 

dohody, k nimž se podařilo dospět ve věci 

Evropského programu rozvoje obranného 

průmyslu a Evropského sboru solidarity a 

které by měly být uvedeny v návrhu na 

změnu, který by měla Komise předložit v 

říjnu 2018; 

23. odmítá veškerou snahu Komise 

financovat Evropský program rozvoje 

obranného průmyslu s využitím rozpočtu 

Unie; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/46 

Pozměňovací návrh  46 

Liadh Ní Riada 

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 32 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

32. očekává, že tlak na migrační a 

azylové systémy některých členských států 

a také na jejich hranice zůstane vysoký i v 

roce 2019, a je toho názoru, že v oblasti 

migrace jsou zapotřebí další finanční 

prostředky, také s ohledem na jakékoli 

budoucí, nepředvídatelné potřeby v této 

oblasti; zvyšuje proto prostředky pro 

Azylový, migrační a integrační fond, 

pokud jde o podporu legální migrace do 

Unie a podporu účinné integrace státních 

příslušníků třetích zemí a propracování 

spravedlivých a účinných strategií 

navracení osob, zejména ve snaze 

podpořit členské státy při zlepšování 

integračních opatření pro migranty, 

zejména děti a nezletilé bez doprovodu; 

32. uznává, že jsou zapotřebí další 

finanční prostředky na oblast integrace 

migrantů a uprchlíků; zvyšuje proto 

prostředky pro Azylový, migrační a 

integrační fond, pokud jde o podporu 

migrantů a uprchlíků a pomoc členským 

státům zlepšovat integrační opatření pro 

migranty, zejména děti a nezletilé bez 

doprovodu; 

Or. en 



 

AM\1166507CS.docx  PE624.170v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17.10.2018 A8-0313/47 

Pozměňovací návrh  47 

Dimitrios Papadimoulis, Takis Hadjigeorgiou, Martina Michels 

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 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. připomíná význam Turecka 

jakožto sousední země, a to i pro 

regionální stabilitu, a zdůrazňuje, že je 

třeba, aby Turecko ve svém regionu 

dodržovalo mezinárodní právo a vrátilo se 

k reformnímu kurzu, který zajistí blaho 

občanů této země a plné dodržování všech 

jejich práv; opakuje svůj postoj, že je 

třeba zmrazit příslušné fondy NPP II, a 

zdůrazňuje, že by nemělo docházet k 

žádným škrtům nebo směřování fondů na 

úkor tureckých občanů a občanské 

společnosti; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0313/48 

Pozměňovací návrh  48 

Dimitrios Papadimoulis 

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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že politika soudržnosti 

sehrává primární úlohu při rozvoji a růstu 

Unie a při konvergenci v členských státech 

a regionech; zdůrazňuje, že se Parlament 

zavázal k zajištění odpovídajících 

prostředků na ty programy, které 

představují jednu z hlavních politik Unie; 

6.  připomíná, že politika soudržnosti 

sehrává primární úlohu při rozvoji a růstu 

Unie; zdůrazňuje, že se Parlament zavázal 

k zajištění odpovídajícího množství 

prostředků na tyto programy, které 

představují jednu z hlavních politik Unie; 

lituje toho, že návrh Komise oslabuje 

politiku soudržnosti; podporuje postoj 

Parlamentu vyzývající k silnější politice 

soudržnosti;  

Or. en 

 

 


