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8.11.2018 A8-0358/81 

Pozměňovací návrh  81 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina, 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 usnesení 

Kapitola 49 – změna 15 a (nová) 

Návrh nařízení 

Kapitola 1 – čl. 2 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Bude-li nutné mobilizovat záruku 

pro finanční pomoc členským státům 

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

nařízení EU č. [xxx/201x] („finanční 

nařízení“), bude potřebná částka čerpána 

nad rámec stropů stanovených ve VFR. 

vypouští se 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/82 

Pozměňovací návrh  82 

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

Le Hyaric 

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 usnesení 

Bod 49 – změna 17 

Návrh nařízení 

Kapitola 1 – čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Pro každý rok, na který se víceletý 

finanční rámec vztahuje, nemůže být 

celková výše požadovaných prostředků na 

platby po roční úpravě a s ohledem na 

všechny další úpravy a revize, jakož i na 

použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby 

znamenala sazbu odvodu vlastních zdrojů 

přesahující strop vlastních zdrojů 

stanovený v souladu s platným 

rozhodnutím Rady o systému vlastních 

zdrojů Evropské unie přijatém v souladu 

s článkem 311 SFEU („nařízení o vlastních 

zdrojích“). 

4. Pro každý rok, na který se víceletý 

finanční rámec vztahuje, nemůže být 

celková výše požadovaných prostředků na 

platby po roční úpravě a s ohledem na 

všechny další úpravy a revize, jakož i na 

použití čl. 2 odst. 2 a 3, taková, aby 

znamenala sazbu odvodu vlastních zdrojů 

přesahující strop vlastních zdrojů 

stanovený v souladu s platným 

rozhodnutím Rady o systému vlastních 

zdrojů Evropské unie přijatém v souladu 

s článkem 311 SFEU („nařízení o vlastních 

zdrojích“), kromě výjimečných případů, 

které musí projednat Rada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/83 

Pozměňovací návrh  83 

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

Le Hyaric 

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 usnesení 

Bod 49 – změna 18 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – čl. 3 – odst. 5 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Je-li to nezbytné, stropy stanovené 

ve víceletém finančním rámci se sníží 

s cílem zajistit dodržení stropu vlastních 

zdrojů stanoveného v souladu s platným 

rozhodnutím o vlastních zdrojích. 

5. Je-li to nezbytné, stropy stanovené 

ve víceletém finančním rámci se sníží 

s cílem zajistit dodržení stropu vlastních 

zdrojů stanoveného v souladu s platným 

rozhodnutím o vlastních zdrojích, kromě 

výjimečných případů, které musí 

projednat Rada. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/84 

Pozměňovací návrh  84 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, 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 usnesení 

Bod 49 – změna 19 a (nová) 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – čl. 6 – odst. 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Celkový čistý kladný nebo záporný 

dopad těchto úprav podle odstavce 2 nesmí 

překročit 4 miliardy EUR. 

3. Pokud je celkový čistý dopad 

těchto úprav podle odstavce 2 záporný, 

nesmí překročit 4 miliardy EUR. 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/85 

Pozměňovací návrh  85 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 usnesení 

Bod 49 – změna 21 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – čl. 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě, že v souladu s příslušnými 

základními akty budou zrušena 

pozastavení rozpočtových závazků 

týkajících se fondů Unie v souvislosti 

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, částky 

odpovídající pozastaveným závazkům 

budou převedeny do následujících let 

a odpovídající stropy VFR budou 

odpovídajícím způsobem upraveny.  

Pozastavené závazky z roku n nelze znovu 

zapsat do rozpočtu po roce n+2. 

vypouští se 

Or. pt 
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8.11.2018 A8-0358/86 

Pozměňovací návrh  86 

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

Couso Permuy, Ángela Vallina 

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 usnesení 

Bod 49 – změna 21 a (nová) 

Návrh nařízení 

Kapitola 2 – čl. 8 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

V případě přijetí nových pravidel nebo 

programů v rámci sdíleného řízení 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, 

Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova, Evropského námořního 

a rybářského fondu, Azylového 

a migračního fondu, Fondu pro vnitřní 

bezpečnost a nástroje pro správu hranic 

a víz v rámci Fondu pro integrovanou 

správu hranic po 1. lednu 2021 budou 

částky odpovídající přiděleným částkám, 

které nebyly v roce 2021 využity, 

převedeny ve stejně velkých podílech do 

let 2022 až 2025 a odpovídající stropy 

VFR budou odpovídajícím způsobem 

upraveny. 

V případě přijetí nových pravidel nebo 

programů v rámci sdíleného řízení 

strukturálních fondů, Fondu soudržnosti, 

Evropského zemědělského fondu pro 

rozvoj venkova, Evropského námořního 

a rybářského fondu a Azylového 

a migračního fondu po 1. lednu 2021 

budou částky odpovídající přiděleným 

částkám, které nebyly v roce 2021 využity, 

převedeny ve stejně velkých podílech do 

let 2022 až 2025 a odpovídající stropy 

VFR budou odpovídajícím způsobem 

upraveny. 

Or. pt 

(...) 
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8.11.2018 A8-0358/87 

Pozměňovací návrh  87 

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 

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

2018/0166R(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – změna 22 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – čl. 10 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Fond solidarity Evropské unie, 

jehož cíle a oblast působnosti jsou 

vymezeny v nařízení (ES) č. 2012/2002, 

nepřekročí maximální roční částku 600 

milionů EUR (v cenách roku 2018). 

K 1. říjnu každého roku by měla zůstat 

k dispozici alespoň jedna čtvrtina roční 

částky na pokrytí potřeb, které vzniknou do 

konce roku. Část uvedené roční částky, 

která nebyla využita v roce n, může být 

využita až do roku n+1. Část roční částky 

vyplývající z předchozího roku bude 

čerpána jako první. Ta část roční částky 

z roku n, jež se nevyužije ani v roce n +1, 

propadá. 

1. Fond solidarity Evropské unie, 

jehož cíle a oblast působnosti jsou 

vymezeny v nařízení (ES) č. 2012/2002, 

kromě výjimečných případů, které musí 

projednat Rada, nepřekročí maximální 

roční částku 1,8 miliardy EUR (v cenách 

roku 2018). K 1. říjnu každého roku by 

měla zůstat k dispozici alespoň jedna 

čtvrtina roční částky na pokrytí potřeb, 

které vzniknou do konce roku. Část 

uvedené roční částky, která nebyla využita 

v roce n, může být využita až do roku n+1. 

Část roční částky vyplývající 

z předchozího roku bude čerpána jako 

první. Ta část roční částky z roku n, jež se 

nevyužije ani v roce n +1, propadá. 

Or. pt 



 

AM\1168676CS.docx  PE624.234v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.11.2018 A8-0358/88 

Pozměňovací návrh  88 

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 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 49 – změna 24 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – čl. 11 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Roční výše této rezervy se 

stanovuje na 600 milionů EUR (v cenách 

roku 2018) a může být využita až do roku n 

+1 v souladu s finančním nařízením. 

Rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie 

zapisuje jako předběžná položka. Část 

roční částky vyplývající z předchozího 

roku bude čerpána jako první. Ta část roční 

částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce 

n +1, propadá. 

2. Roční výše této rezervy se 

stanovuje na 1,8 miliardy EUR (v cenách 

roku 2018) a může být využita až do roku n 

+1 v souladu s finančním nařízením. 

Rezerva se do souhrnného rozpočtu Unie 

zapisuje jako předběžná položka. Část 

roční částky vyplývající z předchozího 

roku bude čerpána jako první. Ta část roční 

částky z roku n, jež se nevyužije ani v roce 

n +1, propadá. 

Or. pt 



 

AM\1168676CS.docx  PE624.234v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.11.2018 A8-0358/89 

Pozměňovací návrh  89 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Patrick Le Hyaric, Paloma López 

Bermejo, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, 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 usnesení 

Bod 49 – změna 29 a (nová) 

Návrh nařízení 

Kapitola 3 – čl. 13 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 

Článek 13a  

Program podpory pro opuštění eura 

 1. Program podpory pro opuštění 

eura musí zavést členské státy, které se 

dobrovolně rozhodnout opustit euro. 

2. Program musí kromě náhrady 

škod způsobených přistoupením 

k jednotné měně a členstvím v eurozóně 

poskytovat finanční pomoc pro opětovné 

zavedení národní měny, přičemž musí být 

zajištěno, aby se zabránilo jakémukoli 

narušení postupu, a bude podporována 

rychlá normalizace hospodářské 

a finanční situace, diverzifikace 

obchodních vztahů a rychlé a plné využití 

příležitostí plynoucích z nové měnové 

situace. 

Or. pt 

 

 


