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8.11.2018 A8-0358/54 

Pozměňovací návrh  54 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Emmanuel Maurel, Patrick 

Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina 

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. 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 nereaguje na skutečné 

potřeby členských států ani na aspirace 

jejich pracovníků a občanů, a musí být 

proto zamítnuta; 

Or. en 
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8.11.2018 A8-0358/55 

Pozměňovací návrh  55 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes,  

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Javier Couso Permuy, Emmanuel Maurel 

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 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 rozhodně 

nesouhlasí s jakýmkoli snížením úrovně, 

ať už absolutním nebo relativním, 

hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, a úrovně podpory odvětví 

zemědělství a rybolovu; zejména odsuzuje 

všechny škrty, které tyto oblasti negativně 

ovlivní, například škrty navržené pro 

Evropský fond pro regionální rozvoj, Fond 

soudržnosti, Evropský zemědělský fond 

pro rozvoj venkova, Evropský námořní a 

rybářský fond a Evropský zemědělský 

záruční fond; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu plus (ESF+); vyzývá k 

posílení programu speciálně zaměřeného 

na odlehlost a ostrovní charakter (POSEI) 

a zejména ke zřízení zvláštního 

podprogramu v rámci programu POSEI 

na podporu dopravy; 

Or. en 

 

 


