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 A8-0358/78 

Pozměňovací návrh  78 

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

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

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) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – změna 4 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Bude-li nutné mobilizovat záruky 

ze souhrnného rozpočtu Unie za finanční 

pomoc členským státům povolenou 

v souladu s čl. [208 odst. 1] nařízení 

Evropského parlamentu a Rady EU 

č. [xxx/201x]17 („finanční nařízení“), 

měla by se potřebná částka čerpat nad 

rámec stropů prostředků na závazky 

a prostředků na platby ve víceletém 

finančním rámci a současně by se měl 

respektovat strop vlastních zdrojů.  

 

vypouští se 

Or. pt 
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 A8-0358/79 

Pozměňovací návrh  79 

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

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

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) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – změna 7 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Tyto zvláštní nástroje jsou nezbytné 

k tomu, aby Unie byla schopna reagovat na 

zvláštní nepředvídané okolnosti, nebo 

k financování jasně vymezených výdajů, 

které by nebylo možno financovat 

v mezích dostupných stropů pro jeden nebo 

více okruhů stanovených ve VFR, za 

účelem zajištění hladkého průběhu 

rozpočtového procesu: Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity 

Evropské unie, rezerva na pomoc při 

mimořádných událostech, celkové rozpětí 

pro závazky (rezerva Unie), nástroj 

pružnosti a rozpětí pro nepředvídané 

události. Cílem rezervy na pomoc při 

mimořádných událostech není řešení 

důsledků krizí souvisejících s trhem, které 

mají negativní dopad na zemědělskou 

výrobu nebo distribuci. Proto je třeba 

přijmout zvláštní ustanovení upravující 

možnost zapsat do rozpočtu prostředky na 

závazky a odpovídající prostředky na 

platby přesahující stropy stanovené ve 

víceletém finančním rámci, pokud je 

nezbytné využití zvláštních nástrojů. 

(7) Tyto zvláštní nástroje jsou nezbytné 

k tomu, aby Unie byla schopna reagovat na 

zvláštní nepředvídané okolnosti, nebo 

k financování jasně vymezených výdajů, 

které by nebylo možno financovat 

v mezích dostupných stropů pro jeden nebo 

více okruhů stanovených ve VFR, za 

účelem zajištění hladkého průběhu 

rozpočtového procesu: Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci, Fond solidarity 

Evropské unie, rezerva na pomoc při 

mimořádných událostech, celkové rozpětí 

pro závazky (rezerva Unie), nástroj 

pružnosti, program podpory pro opuštění 

eura a rozpětí pro nepředvídané události. 

Cílem rezervy na pomoc při mimořádných 

událostech není řešení důsledků krizí 

souvisejících s trhem, které mají negativní 

dopad na zemědělskou výrobu nebo 

distribuci. Proto je třeba přijmout zvláštní 

ustanovení upravující možnost zapsat do 

rozpočtu prostředky na závazky 

a odpovídající prostředky na platby 

přesahující stropy stanovené ve víceletém 

finančním rámci, pokud je nezbytné využití 

zvláštních nástrojů. 
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 A8-0358/80 

Pozměňovací návrh  80 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Barbara Spinelli, 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) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – změna 9 

Návrh nařízení 

Bod odůvodnění 9 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(9) Je třeba stanovit pravidla pro další 

situace, které mohou vyžadovat úpravy 

víceletého finančního rámce. Uvedené 

úpravy mohou souviset se zpožděným 

přijetím nových pravidel programů v rámci 

sdíleného řízení nebo s opatřeními 

spojenými s řádnou správou 

ekonomických záležitostí nebo ochranou 

rozpočtu Unie v případě všeobecných 

nedostatků, pokud jde o pravidlo právního 

státu v členských státech, které byly 

přijaty v souladu s příslušnými základními 

akty. 

(9) Je třeba stanovit pravidla pro další 

situace, které mohou vyžadovat úpravy 

víceletého finančního rámce. Uvedené 

úpravy mohou souviset se zpožděným 

přijetím nových pravidel programů v rámci 

sdíleného řízení. 

Or. pt 

 

 


