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 A8-0358/56 

Pozměňovací návrh  56 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh průběžné zprávy 

Bod 4 a (nový) 

 

 

Návrh průběžné zprávy Pozměňovací návrh 

 4a.  odmítá neoliberální politickou linii 

prosazovanou v tomto VFR, zejména 

pokud jde o politiku soudržnosti, 

investiční programy a přistoupení 

kandidátských zemí; v tomto ohledu 

opakuje, že je naprosto proti 

makroekonomické podmíněnosti 

stanovené pro politiku soudržnosti, jak se 

odráží v návrhu společných ustanovení 

pro EFRR, ESF+, Fond soudržnosti a 

ENRF, a také že odmítá program na 

podporu reforem a podmíněnost, kterou 

vyžaduje předvstupní pomoc; 

Or. pt 
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 A8-0358/57 

Pozměňovací návrh  57 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh průběžné zprávy 

Bod 4 b (nový) 

 

 

Návrh průběžné zprávy Pozměňovací návrh 

 4b.  odmítá zvýšený militarismus, 

válečnický étos a posedlost bezpečností, 

které charakterizují návrh víceletého 

finančního rámce na období 2021–2027, a 

také rasistický a xenofobní přístup k 

migraci, který je na škodu míru a 

solidaritě mezi národy; odmítá v tomto 

ohledu plánované podstatné zvýšení 

prostředků na obranu a bezpečnost; žádá 

proto, aby byly veškeré prostředky 

vyčleněné na Fond pro vnitřní bezpečnost, 

Evropský obranný fond, společnou 

zahraniční a bezpečnostní politiku, 

vojenskou mobilitu a nástroj pro 

sousedství a rozvojovou a mezinárodní 

spolupráci přiděleny na politiky 

podporující hospodářskou, sociální a 

územní soudržnost, malé a středně velké 

zemědělce, drobný rybolov a průmyslový 

rozvoj, zvláště v zemích s nižší kapacitou 

průmyslu, a také na přijímání a integraci 

migrantů; 

Or. pt 
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 A8-0358/58 

Pozměňovací návrh  58 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Report A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh průběžné zprávy 

Bod 4 c (nový) 

 

 

Návrh průběžné zprávy Pozměňovací návrh 

 4c. konstatuje, že praktické zkušenosti s 

„tematickým zaměřením“ prostředků jsou 

rozporuplné a že nejsou žádné důkazy 

dokládající pozitivní vztah mezi cílem 

snižování rozdílů mezi regiony a 

„tematickým zaměřením“, přičemž 

některé analýzy naznačují, že stávající 

možnosti tematického zaměření vedly 

dokonce ke zvětšení rozdílů mezi regiony, 

například mezi metropolitními oblastmi a 

zbytkem Evropy, či dokonce mezi zeměmi, 

jejichž HDP na obyvatele je nad 

průměrem EU, na jedné straně a zeměmi, 

které jsou příjemci prostředků z politiky 

soudržnosti, na straně druhé; z tohoto 

důvodu je pro to, aby měl každý členský 

stát větší autonomii a flexibilitu při 

hospodaření s prostředky podle nového 

víceletého finančního rámce, a odmítá 

další centralizaci a byrokratizaci 

společných prováděcích pravidel; 

Or. pt 
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 A8-0358/59 

Pozměňovací návrh  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Angela 

Vallina de la Noval, Emmanuel Maurel 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh průběžné zprávy 

Bod 10 a (nový) 

 

 

Návrh průběžné zprávy Pozměňovací návrh 

 10a. zdůrazňuje, že rozhodnutí o VFR na 

období 2021–2027 vyžaduje jednomyslnost 

členských států v Radě; pokládá tento 

princip za zásadní pro zajištění toho, aby 

byl schválený VFR přijatelný pro všechny 

členské státy, a vylučuje jakoukoli 

možnost, že by byl nějaký návrh protlačen 

silou většiny proti vůli menšiny členských 

států; odmítá proto jakékoli pokusy 

opustit princip jednomyslnosti při 

přijímání rozhodnutí o VFR; 

Or. pt 

 

 


