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8.11.2018 A8-0358/35 

Pozměňovací návrh  35 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že Komisí navržená 

celková výše prostředků v příštím VFR, 

která je stanovena na 1,08 % HND EU-27 

(1,11 % po započtení Evropského 

rozvojového fondu), představuje v 

procentuálním podílu HND  ve srovnání s 

předchozím VFR reálné snížení 
prostředků;  domnívá se, že navrhovaná 

úroveň VFR neumožní Unii plnit její 

politické závazky a reagovat na důležité 

budoucí výzvy;  má proto v úmyslu 

vyjednat potřebné zvýšení; 

3. připomíná, že jak uvádí 

Wernerova zpráva z roku 1970 a 

McDougallova zpráva z roku 1977, Unie 

potřebuje navýšit své veřejné zdroje 

jednoduše k tomu, aby připravila cestu k 

vyrovnání rozdílů zapříčiněných 

jednotným trhem a současnou 

ekonomickou architekturou; upravuje 

proto svůj oficiální postoj k výši 
prostředků ve VFR na období 2021–2027, 

jež by měla být stanovena na 4 074,1 

miliardy EUR v cenách roku 2018, což 

odpovídá 4 % HND EU-27, aby se zajistila 

úroveň financování klíčových politik EU, 

tak aby mohly naplňovat své poslání 

a cíle; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/36 

Pozměňovací návrh  36 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 30 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 30a. naléhavě žádá ukončení 

současného systému stropů a přeměnu 

VFR ve flexibilní a organizovaný systém 

programového plánování na úrovni EU, 

který bude mít dostatek prostředků na 

uskutečňování směrů činnosti; je toho 

názoru, že orgány EU by se měly řídit 

ročními stropy výdajů v průběhu všech 

cyklů, a vyrovnávat tak schodky s přebytky 

v rámci období VFR; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/37 

Pozměňovací návrh  37 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Emmanuel Maurel, Patrick Le Hyaric, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 47 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a. vyzývá ke skutečnému boji proti 

vyhýbání se daňovým povinnostem a 

daňovým únikům pomocí zavedení 

odstrašujících sankcí pro offshorová 

území i osoby, které takové jednání 

umožňují či podporují, a také k tomu, aby 

tyto sankce byly namířeny zejména a v 

první řadě vůči subjektům vyvíjejícím 

činnost na evropské půdě; je toho názoru, 

že by členské státy měly spolupracovat 

vytvořením koordinovaného systému pro 

monitorování pohybů kapitálu s cílem 

potírat vyhýbání se daňovým povinnostem, 

daňové úniky a praní peněz; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/38 

Pozměňovací návrh  38 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Patrick Le Hyaric 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. vyzývá s ohledem na naléhavost a 

intenzitu probíhající změny klimatu k 

upřednostnění těch programů EU, které 

pomohou s obecným zavedením nových 

systémů produkce založených na čistých 

obnovitelných energiích a uzpůsobených 

technologiím, surovinám a výrobním 

postupům, které omezují tvorbu odpadu a 

emise skleníkových plynů; domnívá se, že 

za tímto účelem by měly být všechny 

programy související s přechodem na nový 

model produkce posíleny skrze zdroje 

doposud vynakládané na vojenské účely, 

které musí být v novém VFR zcela 

přerozděleny; vyzývá k úplnému ukončení 

všech unijních programů spojených s 

obranou; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/39 

Pozměňovací návrh  39 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Javier Couso 

Permuy, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. vyzývá k přijetí nové koncepce 

investiční politiky zahrnující všechny 

unijní investiční mechanismy v rámci 

VFR; je toho názoru, že zmíněné 

mechanismy by se měly opírat o přímé 

veřejné investice a podporovat vytváření 

nových a důstojných pracovních míst v 

rámci investičních programů v souladu s 

přechodem na novou energii vyráběnou z 

čistých a obnovitelných zdrojů, stejně jako 

proces reálné konvergence v Evropě; je 

toho názoru, že by rovněž měly působit 

jako tlumicí mechanismy s pomocí 

ukazatelů, jejichž účelem bude 

vyrovnávání rozdílů ve vnější obchodní 

bilanci členských států; je toho názoru, že 

toto bude vyžadovat více lépe zaměřeného 

investování v členských státech se 

schodkem běžného účtu, zatímco ve 

státech s přebytkem by měla vzrůst úroveň 

reálných mezd;   

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/40 

Pozměňovací návrh  40 

Xabier Benito Ziluaga, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 39 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 39a. navrhuje přechodný postup k 

úpravě systému příspěvků členských států, 

který doposud převažoval; je toho názoru, 

že tento postup by měl být založen na 

novém režimu fiskální spolupráce mezi 

členskými státy v souladu s 

progresivnějšími daňovými systémy; je 

toho názoru, že systém vlastních zdrojů 

EU musí zahrnovat kritérium 

přerozdělení zohledňující příjem na hlavu, 

a že je proto nutné, aby centrální členské 

státy těžící z přebytků své platební bilance 

díky ekonomické architektuře eurozóny 

přispívaly více za účelem vyvážení 

nerovnoměrné dělby práce v Evropě, a 

umožnily tak v celé Evropě reálnou 

konvergenci; 

Or. en 

 

 


