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8.11.2018 A8-0358/23 

Pozměňovací návrh  23 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 9 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na to, že EU se 

kolektivně zavázala, že v časovém rámci 

agendy po roce 2015 zvýší výdaje na 

oficiální rozvojovou pomoc na 0,7 % 

hrubého národního důchodu (HND); 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/24 

Pozměňovací návrh  24 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění G a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ga. vzhledem k tomu, že začleňování 

hlediska rovnosti žen a mužů do „všech 

činností EU“, včetně sestavování 

rozpočtu, je i nadále právním povinnosti 

Unie, který vychází přímo z článku 8 

SFEU;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/25 

Pozměňovací návrh  25 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

dlouhodobých politik EU zakotvených ve 

smlouvách, jako je politika soudržnosti 

a společná zemědělská a rybářská  politika; 

především protestuje proti veškerým 

radikálním škrtům, které negativně ovlivní 

samotnou podstatu a cíle těchto politik, 

například proti škrtům navrženým pro 

Fond soudržnosti a Evropský zemědělský 

fond pro rozvoj venkova; v této souvislosti 

nesouhlasí s návrhem snížit prostředky 

Evropského sociálního fondu plus (ESF+) 

navzdory tomu, že byla rozšířena jeho 

oblast působnosti a že do něj byly 

začleněny čtyři stávající sociální programy, 

zejména iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí;   

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

dlouhodobých politik EU zakotvených ve 

smlouvách, jako je politika soudržnosti 

a společná zemědělská a rybářská politika, 

ale současně klade důraz na to, že je 

zapotřebí co nejdříve provést jejich 

reformu, aby více přispívaly k plnění cílů 

Unie v sociální oblasti a oblasti 

udržitelnosti; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 

Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí s 

návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu plus (ESF+) navzdory 

tomu, že byla rozšířena jeho oblast 

působnosti a že do něj byly začleněny čtyři 

stávající sociální programy, zejména 

iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/26 

Pozměňovací návrh  26 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. dále zdůrazňuje význam 

horizontálních zásad, které by měly být 

základem VFR a všech souvisejících 

politik EU; v této souvislosti znovu 

potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát 

svému závazku a jít v  předvoji při plnění 

cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce 

lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících 

se VFR chybí na tento účel jasné a 

viditelné závazky;  požaduje proto, aby 

byly cíle OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje začleněny do všech oblastí politiky 

a iniciativ EU, které jsou součástí příštího 

VFR;  zdůrazňuje rovněž, že by všechny 

programy zahrnuté do příštího VFR měly 

být v souladu s Listinou základních práv; 

mimoto poukazuje na to, že je důležité, aby 

byl proveden Evropský pilíř sociálních 

práv, byla vymýcena diskriminace, včetně 

diskriminace LGBTI osob, a bylo 

vytvořeno portfolio pro menšiny, včetně 

Romů, neboť všechny tyto otázky mají 

zásadní význam pro splnění závazků EU 

týkajících se inkluzivní Evropy zdůrazňuje, 

že má-li EU plnit své povinnosti 

vyplývající z Pařížské dohody, měl by její 

příspěvek na cíle v oblasti klimatu 

dosáhnout nejméně  25 % výdajů VFR 

během období 2021–2027 a co nejdříve, 

nejpozději však do roku 2027, by měl 

dosáhnout 30 %;  

5. dále zdůrazňuje význam 

horizontálních zásad, které by měly být 

základem VFR a všech souvisejících 

politik EU; v této souvislosti znovu 

potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát 

svému závazku a jít v předvoji při plnění 

cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce 

lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících 

se VFR chybí na tento účel jasné 

a viditelné závazky; požaduje proto, aby 

byly cíle OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje začleněny do všech oblastí politiky 

a iniciativ Unie, které jsou součástí příštího 

víceletého finančního rámce; zdůrazňuje 

rovněž, že by všechny programy zahrnuté 

do příštího VFR měly být v souladu s 

Listinou základních práv; mimoto 

poukazuje na to, že je důležité, aby byl 

proveden Evropský pilíř sociálních práv, 

byla vymýcena diskriminace, včetně 

diskriminace LGBTI osob, a bylo 

vytvořeno portfolio pro menšiny, včetně 

Romů, neboť všechny tyto otázky mají 

zásadní význam pro splnění závazků EU 

týkajících se inkluzivní Evropy zdůrazňuje, 

že má-li EU plnit své povinnosti 

vyplývající z Pařížské dohody, měl by její 

příspěvek na cíle v oblasti klimatu 

dosáhnout nejméně 30 % výdajů VFR 

během období 2021–2027 a co nejdříve, 

nejpozději však do roku 2027, by měl 
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dosáhnout 40 %, a trvá na tom, že VFR 

2021–2027 by neměl obsahovat žádnou 

přímou ani nepřímou podporu fosilních 

paliv a související infrastruktury či 

technologií v EU ani za jejími hranicemi; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/27 

Pozměňovací návrh  27 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. dále zdůrazňuje, že EU musí 

jednat v souladu se svými mezinárodními 

závazky a měla by přestat dotovat výdaje, 

které jsou škodlivé pro životní prostředí; 

vyzývá Komisi, aby v příštím víceletém 

finančním rámci ukončila veškeré přímé 

výdaje z rozpočtu EU spojené s jaderným 

průmyslem, fosilním palivem, asfaltem 

a obranou;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/28 

Pozměňovací návrh  28 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5b. upozorňuje na to, EU neplní své 

mezinárodní závazky, pokud jde o zvýšení 

oficiální rozvojové pomoci do roku 2030 

na 0,7 % HND, přičemž 20 % z této části 

by mělo směřovat na lidský rozvoj a 

sociální začleňováním, zvýšení pomoci 

nejméně rozvinutým zemím do roku 2030 

na 0,2 % HDN a poskytnutí nových 

finanční prostředků na opatření v oblasti 

klimatu v rozvojových zemích; je 

přesvědčen, že tyto závazky je třeba 

ve víceletém finančním rámci na období 

2021–2027 řádně zohlednit;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/29 

Pozměňovací návrh  29 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. očekává proto, že Rada z VFR učiní 

ve své politické agendě prioritu, 

a s politováním konstatuje, že dosud nebyl 

zaznamenán žádný významný pokrok; 

domnívá se, že pravidelná setkání 

rotujících předsednictví Rady 

s vyjednávacím týmem Parlamentu by se 

měla zintenzívnit a připravit půdu pro 

oficiální jednání; očekává, že kvalitní 

dohoda bude dosažena do voleb do 

Evropského parlamentu v roce 2019, aby 

se zabránilo výrazným zpožděním se 

zahájením nových programů v důsledku 

pozdního přijetí finančního rámce, jak 

tomu bylo v minulosti; zdůrazňuje, že tento 

harmonogram umožní nově zvolenému 

Evropskému parlamentu upravit VFR na 

období 2021–2027 během povinného 

přezkumu v polovině období;  

10. očekává proto, že Rada z VFR učiní 

ve své politické agendě prioritu, 

a s politováním konstatuje, že dosud nebyl 

zaznamenán žádný významný pokrok; 

domnívá se, že pravidelná setkání 

rotujících předsednictví Rady 

s vyjednávacím týmem Parlamentu by se 

měla zintenzívnit a připravit půdu pro 

oficiální jednání; prohlašuje, že je hotov 

zahájit co nejdříve plnohodnotná jednáníj s 

Radou, aby se zabránilo výrazným 

zpožděním se zahájením nových programů; 

domnívá se nicméně, že z demokratických 

důvodů by nařízení o VFR mělo být raději 

přijato až po volbách do Evropského 

parlamentu; je dále přesvědčen, že nové 

programy EU na období 2021–2027 by 

měly být formálně přijaty nově zvoleným 

Parlamentem; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/30 

Pozměňovací návrh  30 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. má v úmyslu zajistit dostatečnou 

úroveň financování na základě návrhu 

Komise týkajícího se „řízení migrace 

a správy hranic“ (okruh 4) a „bezpečnosti 

a obrany“ včetně reakce na krizi (okruh 

5);  potvrzuje svůj dlouhodobý postoj, že 

nemají-li být ohroženy stávající politiky a 

programy a jejich financování v rámci 

nového VFR, je třeba, aby nové politické 

priority doprovázely dodatečné finanční 

prostředky;  

18. má v úmyslu zajistit dostatečnou 

úroveň financování na základě návrhu 

Komise týkajícího se „řízení migrace 

a správy hranic“ (okruh 4); potvrzuje svůj 

dlouhodobý postoj, že nemají-li být 

ohroženy stávající politiky a programy a 

jejich financování v rámci nového VFR, je 

třeba, aby nové politické priority 

doprovázely dodatečné finanční 

prostředky; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/31 

Pozměňovací návrh  31 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  18a. vyjadřuje silnou podporu 

opatřením, jako je sdružování a sdílení 

zdrojů, a regulačním mechanismům, které 

pomáhají překonávat četné strukturální 

problémy v odvětví obrany, které ztěžují 

spolupráci mezi členskými státy a brání 

rozšiřování vojenských kapacit pro 

potřeby operací společné bezpečnostní a 

obranné politiky (SZBP); je přesvědčen, 

že namísto toho, aby se rozpočet EU 

používal pro účely obrany, by se Komise 

měla zaměřit na poskytování pomoci 

členským státům, aby mohly výrazně 

zvýšit účinnost tohoto sektoru, na který se 

již nyní vynakládá kolem 200 miliard 

EUR;  

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/32 

Pozměňovací návrh  32 

Jordi Solé, Helga Trüpel 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 18 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  18b. hluboce lituje toho, že v příštím 

VFR se mají výrazně snížit prostředky 

prostředky na civilní prevenci konfiktů a 

budování míru oproti prostředkům 

vyčleněným v současném finančním 

období; důrazně žádá Radu a Komisi, aby 

přehodnotily svůj postoj a aby investice na 

civilní prevenci konflitků zvýšily na 

trojnásobek;  

Or. en 

 

 


