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11.3.2019 A8-0172/15

Pozměňovací návrh 15
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 41 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii,

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/16

Pozměňovací návrh 16
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Rozpočet na rok 2020: most k Evropě 
budoucnosti – investice do inovací, 
udržitelného rozvoje, ochrany a 
bezpečnosti občanů

Rozpočet na rok 2020: most k Evropě 
budoucnosti – investice do občanů a 
udržitelného rozvoje

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/17

Pozměňovací návrh 17
Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. domnívá se proto, že rozpočet EU 
na příští rok by měl jednoznačně definovat 
politické priority a umožnit Unii vytvářet 
udržitelný a inkluzivní hospodářský růst a 
pracovní místa, více investovat do inovací 
a výzkumných kapacit v zájmu hledání 
budoucích řešení, zvyšovat 
konkurenceschopnost, zajistit bezpečnost 
a mír v Evropě, zlepšovat pracovní a 
životní podmínky občanů, zvyšovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, zvyšovat možnosti Unie v jejím 
boji proti ekologickým výzvám a změně 
klimatu tak, aby směřovala ke plnění 
svých závazků podle Pařížské dohody, 
přispívat k plnému dosažení cílů 
udržitelného rozvoje OSN a naplnit 
očekávání ve věci evropského pilíře 
sociálních práv;

2. domnívá se proto, že rozpočet EU 
na příští rok by měl jednoznačně definovat 
politické priority a umožnit Unii zajistit 
pokojnou Evropu, vytvářet udržitelný a 
inkluzivní hospodářský růst a pracovní 
místa, posilovat práva pracovníků a 
zlepšovat životní podmínky, zvyšovat 
hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost, přispívat k plnému dosažení 
cílů udržitelného rozvoje OSN, naplnit 
očekávání ve věci evropského pilíře 
sociálních práv, investovat do výzkumu a 
vývoje a zvyšovat možnosti Unie v jejím 
boji proti ekologickým výzvám a změně 
klimatu s cílem splnit své závazky podle 
Pařížské dohody a ukončit veškeré 
investice z rozpočtu EU do projektů 
souvisejících s fosilními palivy; 
zdůrazňuje, že ve snaze stvrdit toto 
odhodlání a jít příkladem by neměl 
rozpočet EU financovat jakékoli investice, 
které jako primární surovinový zdroj k 
fungování využívají energie z fosilních 
paliv a že by připouštěl zdroje tohoto typu 
pouze při budování infrastruktury 
založené na obnovitelné a čisté energii;
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11.3.2019 A8-0172/18

Pozměňovací návrh 18
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Dílčí nadpis 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Inovace a výzkum pro budoucí řešení: 
podpora udržitelného a inkluzivního 
hospodářského růstu s cílem předjímat 
změnu a zvýšit konkurenceschopnost

Inovace a výzkum: podpora udržitelného a 
inkluzivního hospodářského růstu 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/19

Pozměňovací návrh 19
Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. zdůrazňuje, že je důležité usilovat o 
to, aby v oborech, jako je vesmír, zdravotní 
péče, životní prostředí, zemědělství, 
bezpečnost a doprava, stála Evropa v čele 
vývoje klíčových technologií; upozorňuje 
na to, že je třeba zajistit, aby výzkumné a 
inovační činnosti i nadále skýtaly řešení 
pro potřeby Evropy, výzvy, které před ní 
stojí, a její konkurenceschopnost, a 
připomíná v této souvislosti důležitou roli 
základního výzkumu; zdůrazňuje, že 
přechod z programu Horizont 2020 na 
program Horizont Evropa musí proběhnout 
hladce, aby byla zajištěna potřebná stabilita 
pro podniky, výzkumné instituce a 
akademickou obec; je velmi znepokojen 
výrazným podfinancováním programu 
Horizont 2020 v celém jeho období, které 
způsobuje nízkou míru úspěšnosti jinak 
vynikajících žádostí; má proto v úmyslu 
zabezpečit v rozpočtu na příští rok co 
největší možný roční příděl prostředků pro 
program Horizont 2020 a plně při tom 
využít stávajících ustanovení o pružnosti v 
nařízení o VFR a ve finančním nařízení; 
upozorňuje, že je rovněž důležité 
prohloubit synergie s evropskými 
strukturálními a investičními fondy; 

5. zdůrazňuje, že je důležité usilovat o 
to, aby v oborech, jako je vesmír, zdravotní 
péče, životní prostředí, zemědělství, 
bezpečnost a doprava, stála Evropa v čele 
vývoje klíčových technologií; upozorňuje 
na to, že je třeba zajistit, aby výzkumné a 
inovační činnosti i nadále skýtaly řešení 
pro potřeby Evropy, výzvy, které před ní 
stojí, a její konkurenceschopnost, a 
připomíná v této souvislosti důležitou roli 
základního výzkumu; zdůrazňuje, že 
přechod z programu Horizont 2020 na 
program Horizont Evropa musí proběhnout 
hladce, aby byla zajištěna potřebná stabilita 
pro podniky, výzkumné instituce a 
akademickou obec; je velmi znepokojen 
výrazným podfinancováním programu 
Horizont 2020 v celém jeho období, které 
způsobuje nízkou míru úspěšnosti jinak 
vynikajících žádostí; má proto v úmyslu 
zabezpečit v rozpočtu na příští rok co 
největší možný roční příděl prostředků pro 
program Horizont 2020 a plně při tom 
využít stávajících ustanovení o pružnosti v 
nařízení o VFR a ve finančním nařízení; 
upozorňuje na naléhavou potřebu 
vycházet ze skutečnosti, že prvotní 
hodnotou pro Unii je mír, a trvá na tom, 
aby jakékoli zvýšení financování pro 
program Horizont 2020 bylo schváleno za 
podmínky, že bude naprostý zákaz toho, 
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aby rozpočet EU financoval jakékoli 
programy výzkumu technologií dvojího 
nebo vývojové projekty, které mohou mít i 
vojenské využití, nebo aby u nich poskytl 
záruku;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/20

Pozměňovací návrh 20
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. navrhuje zásadní přezkum 
investiční politiky EU; je přesvědčen, že 
program InvestEU si musí zachovat 
jasnou vazbu na projekty, které mohou 
změnit výrobní a technologický model a 
jsou založeny fundamentálně na 
obnovitelných zdrojích energie; 
zdůrazňuje, že tato politika se musí 
zaměřovat na vytváření kvalitních 
pracovních míst spojených s přechodem k 
čisté energetice a na prosazování 
evropských projektů veřejných investic, 
které jsou sociálně prospěšné, mají 
proticyklický profil a soustředí se na 
znevýhodněné oblasti, ve kterých jsou 
nejvíce zapotřebí; 

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/21

Pozměňovací návrh 21
Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. má za to, že ochrana vnějších 
hranic EU a její vnitřní bezpečnosti s 
podporou posílené evropské pohraniční a 
pobřežní stráže a Europolu, Evropská 
unie bez vnitřních hranic a řádné 
fungování schengenského prostoru a 
svobody pohybu v EU spolu nerozlučně 
souvisí a vzájemně si prospívají; současně 
zdůrazňuje důležitost robustních investic 
EU v oblasti vnitřní bezpečnosti, mimo 
jiné s cílem posílit vymahatelnost práva 
EU a reakci justice na hrozby 
přeshraniční trestné činnosti a podpořit 
výměnu informací, a to s ještě větší 
podporou pro Eurojust a Úřad evropského 
veřejného žalobce; pokládá za povinnost 
zajistit, aby agentury, které působí v 
oblasti bezpečnosti, spravedlnosti a 
ochrany hranic, měly adekvátní 
financování, dostatečný počet 
zaměstnanců a odpovídající školení pro 
ně, jelikož současná výše financování je s 
ohledem na výrazné zvýšení jejich 
odpovědností, důležitost spolupráce mezi 
nimi, potřebu technologických inovací a 
uzpůsobení se a jejích naprosto zásadní 
úlohu při posilování spolupráce a 
koordinace mezi členskými státy 
nedostatečná; 

9. má za to, že nejlepší bezpečnostní 
politika spočívá v podpoře sociální 
soudržnosti a v politice založené na 
důvěře, demokracii a vyhlídkách stabilní 
zaměstnanosti ve vnitřních záležitostech; 
je přesvědčen, že v oblasti zahraničních 
věcí je nejlepší politikou uplatňovat 
spravedlivé zacházení se třetími zeměmi a 
dát jim možnost rozvíjet svá demokratická 
zřízení a ekonomiky bez jakéhokoli druhu 
ekonomického vykořisťování a provádět v 
praxi skutečnou spolupráci; zdůrazňuje 
proto, že je třeba učinit prioritou politiku 
sociálních investic a uplatňovat inkluzivní 
přístup, a na žádost napomáhat v přístupu 
k prostředkům k překonání případných 
humanitárních krizí ve třetích zemích;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/22

Pozměňovací návrh 22
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. vítá závazek členských států 
k obnovené agendě EU v oblasti obrany a 
jejich ochotu k další evropské spolupráci 
na poli obrany; zdůrazňuje důležitost 
zahájení Evropského programu rozvoje 
obranného průmyslu (EDIDP) jako první 
fáze Evropského obranného fondu; 
požaduje další zvýšení rozpočtu Unie na 
obranu, které je třeba financovat výlučně 
z nových prostředků, aby se zlepšila 
konkurenceschopnost a inovativnost 
evropského obranného průmyslu;

11. hluboce odsuzuje jakékoli pokusy 
zcela pominout principy míru a stability, 
na nichž je Evropská unie založena a také 
jasný zákaz financovat z rozpočtu EU 
jakékoli výdaje, které vznikly v rámci 
operací v souvislosti s vojenstvím nebo 
obranou, stanovený v čl. 41 odst. 2 
Smlouvy o Evropské unii; vyslovuje lítost 
nad plány na zahájení Evropského 
programu rozvoje obranného průmyslu 
(EDIDP) a nad návrhem Komise na 
vytvoření Evropského obranného fondu, 
protože tyto instance budou působit jako 
dotace pro zbrojařský průmysl na úkor 
jiných, sociálně prospěšných programů; 
zdůrazňuje, že vůdčím principem snah EU 
je budování míru a řešení konfliktů;

Or. en
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11.3.2019 A8-0172/23

Pozměňovací návrh 23
Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Younous Omarjee
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A8-0172/2019
Monika Hohlmeier
Obecné pokyny pro přípravu rozpočtu na rok 2020 – oddíl III
(2019/2001(BUD))

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. rozhodně podporuje zvýšené úsilí 
EU při boji proti rostoucím bezpečnostním 
hrozbám, jako je radikalizace a násilný 
extremismus v Evropě a sousedních 
zemích, a lepší koordinaci těchto 
programů na úrovni EU;

12. rozhodně podporuje opatření 
zajišťující sociální spravedlnost a 
začlenění, která jsou ve spojení s 
mírumilovným a spravedlivým jednáním 
se třetími zeměmi tím nejúčinnějším 
přístupem v boji proti násilí;

Or. en


