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16.10.2019 A9-0017/24

Pozměňovací návrh 24
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Marisa Matias, José 
Gusmão, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. je pevně přesvědčen, že je nutné 
řešit výzvy v oblasti klimatu a chránit 
životní prostředí způsobem, který povede 
ke zvyšování zaměstnanosti a k tvorbě 
nových pracovních míst, posilování 
konkurenceschopnosti, podpoře 
udržitelného rozvoje a zajištění sociální 
prosperity; poukazuje na klíčovou úlohu 
nových a vznikajících technologií při 
dosahování tohoto cíle; zdůrazňuje, že 
Unie by měla jít příkladem a inspirovat 
ostatní země na celém světě, aby více 
investovaly do oblasti klimatu; vítá 
důrazné výzvy k akci ze strany lídrů Unie 
na nedávném klimatickém summitu OSN a 
závazky, které v poslední době přijaly 
některé členské státy s cílem navýšit 
výdaje v oblastech, jako je energetická 
účinnost, energie z obnovitelných zdrojů a 
dopravní a energetická infrastruktura; je 
přesvědčen, že těmto prohlášením by měly 
odpovídat konkrétní kroky členských států, 
a to i při jednání v Radě;

4. je pevně přesvědčen, že je nutné 
řešit výzvy v oblasti klimatu a chránit 
životní prostředí způsobem, který povede 
ke zvyšování zaměstnanosti a k tvorbě 
nových pracovních míst, posilování 
konkurenceschopnosti, podpoře 
udržitelného rozvoje a zajištění sociální 
prosperity, podpoře prosperity pro 
všechny, napomáhání udržitelnému růstu 
a bude řešit řadu sociálních potřeb, včetně 
vzdělávání, zdravotnictví, sociální ochrany 
a boje proti chudobě; poukazuje na 
klíčovou úlohu nových a vznikajících 
technologií při dosahování tohoto cíle; 
zdůrazňuje, že Unie by měla jít příkladem 
a inspirovat ostatní země na celém světě, 
aby více investovaly do oblasti klimatu; 
vítá důrazné výzvy k akci ze strany lídrů 
Unie na nedávném klimatickém summitu 
OSN a závazky, které v poslední době 
přijaly některé členské státy s cílem navýšit 
výdaje v oblastech, jako je energetická 
účinnost, energie z obnovitelných zdrojů a 
dopravní a energetická infrastruktura; je 
přesvědčen, že těmto prohlášením by měly 
odpovídat konkrétní kroky členských států, 
a to i při jednání v Radě;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/25

Pozměňovací návrh 25
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. proto navrhuje rozpočet Unie na 
rok 2020, který významně přispěje k řešení 
environmentálních výzev a změny klimatu 
a který v co největší míře vyrovná 
nenaplněné závazky na cestě k dosažení 
cíle vynaložení 20 % prostředků Unie v 
období 2014–2020 na opatření v oblasti 
klimatu; navrhuje výrazné zvýšení 
prostředků o více než 2 miliardy EUR nad 
úroveň návrhu rozpočtu u rozpočtových 
položek napříč okruhy, především u 
podokruhu 1a, které významně přispívají k 
naplnění výdajového cíle v oblasti klimatu; 
pečlivě soustřeďuje tato navýšení do 
položek, jež vykazují vynikající míru 
plnění a mají operační schopnost 
absorbovat v roce 2020 dodatečné 
prostředky;

7. proto navrhuje rozpočet Unie na 
rok 2020, který významně přispěje k řešení 
environmentálních výzev a změny klimatu 
a který v co největší míře vyrovná 
nenaplněné závazky na cestě k dosažení 
cíle vynaložení 50 % prostředků Unie do 
konce období 2014–2020 na opatření v 
oblasti klimatu; navrhuje výrazné zvýšení 
prostředků o více než 2 miliardy EUR nad 
úroveň návrhu rozpočtu u rozpočtových 
položek napříč okruhy, především u 
podokruhu 1a, které významně přispívají k 
naplnění výdajového cíle v oblasti klimatu; 
pečlivě soustřeďuje tato navýšení do 
položek, jež vykazují vynikající míru 
plnění a mají operační schopnost 
absorbovat v roce 2020 dodatečné 
prostředky;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/26

Pozměňovací návrh 26
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10.  navrhuje další cílená navýšení 
prostředků v rozpočtových položkách 
týkajících se priorit Parlamentu, jako jsou 
například MSP, digitalizace, umělá 
inteligence, výzkum rakoviny, spolupráce 
v oblasti bezpečnosti a justice, cla a 
migrační a vnější politika včetně 
rozvojové a humanitární pomoci;

10.  navrhuje další cílená navýšení 
prostředků v rozpočtových položkách 
týkajících se priorit Parlamentu, jako jsou 
například MSP, digitalizace, umělá 
inteligence, výzkum rakoviny, spolupráce 
v oblasti bezpečnosti a justice, cla a 
rozvojové a humanitární pomoci;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/27

Pozměňovací návrh 27
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-
Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. domnívá se, že účinný boj proti 
korupci a daňovým únikům i podvodům, 
jichž se dopouští nadnárodní společnosti a 
nejbohatší jedinci, by umožnil vrátit do 
vnitrostátních rozpočtů členských států 
částku, kterou Komise odhaduje na 1 
bilion eur ročně; konstatuje, že Unie 
opravdu nevykazuje v souvislosti s touto 
otázkou dostatečnou činnost; s ohledem 
na tyto skutečnosti zdůrazňuje, že je 
naléhavě zapotřebí zřídit evropský orgán 
s pravomocí potírat daňové podvody 
a daňové úniky;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/28

Pozměňovací návrh 28
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Martin Buschmann, Anja Hazekamp, 
Marisa Matias, José Gusmão, Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Martina 
Anderson, Matt Carthy, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. poukazuje na to, že Horizont 2020 
vytváří velmi vysokou evropskou přidanou 
hodnotu a má zásadní přínos pro rozvoj 
zelených technologií a inovací šetrných ke 
klimatu a k životnímu prostředí, jež jsou 
základem dekarbonizované budoucnosti a 
podpoří přechod k oběhovému 
hospodářství; mimoto zdůrazňuje význam 
tohoto programu pro další důležité oblasti 
evropského výzkumu, jako je digitalizace, 
umělá inteligence nebo výzkum rakoviny; 
proto výrazně zvyšuje prostředky na 
program Horizont 2020 nad úroveň návrhu 
rozpočtu o 737,8 milionu EUR v 
prostředcích na závazky; dále, v souladu s 
čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, uvolňuje 
celou částku 280,7 milionu EUR v 
prostředcích na závazky, jež byly zrušeny v 
roce 2018 v důsledku neprovedení 
výzkumných projektů, v rozpočtových 
položkách programu Horizont 2020, jež 
jsou nejrelevantnější pro výzkumné 
projekty v oblasti klimatu, a vyzývá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
spravedlivému zeměpisnému rozdělení 
těchto prostředků;

15. poukazuje na to, že Horizont 2020 
vytváří velmi vysokou evropskou přidanou 
hodnotu a má zásadní přínos pro rozvoj 
zelených technologií a inovací šetrných ke 
klimatu a k životnímu prostředí, jež jsou 
základem dekarbonizované budoucnosti a 
snižování emisí tak, aby bylo dosaženo 
závazků, jež jsou obsaženy v Pařížské 
dohodě, a podpoří přechod k oběhovému 
hospodářství; mimoto zdůrazňuje význam 
tohoto programu pro další důležité oblasti 
evropského výzkumu, jako je digitalizace, 
umělá inteligence nebo výzkum rakoviny; 
proto výrazně zvyšuje prostředky na 
program Horizont 2020 nad úroveň návrhu 
rozpočtu o 737,8 milionu EUR v 
prostředcích na závazky; dále, v souladu s 
čl. 15 odst. 3 finančního nařízení, uvolňuje 
celou částku 280,7 milionu EUR v 
prostředcích na závazky, jež byly zrušeny v 
roce 2018 v důsledku neprovedení 
výzkumných projektů, v rozpočtových 
položkách programu Horizont 2020, jež 
jsou nejrelevantnější pro výzkumné 
projekty v oblasti klimatu, a vyzývá 
Komisi, aby věnovala zvláštní pozornost 
spravedlivému zeměpisnému rozdělení 
těchto prostředků;
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16.10.2019 A9-0017/29

Pozměňovací návrh 29
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Leila Chaibi, Marisa Matias, José Gusmão, 
Marc Botenga, Mick Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel 
Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Unii, aby zvýšila své úsilí o 
posílení soudržnosti a sociální 
konvergence v Evropě; navrhuje, aby byl 
rozpočet Evropského sociálního fondu, 
a zejména Fondu evropské pomoci 
nejchudším osobám (FEAD), 
zdvojnásoben, aby se překonala chudoba 
v Evropě;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/30

Pozměňovací návrh 30
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Mick 
Wallace, Clare Daly, Martina Michels, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios 
Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. domnívá se, že v rámci rozpočtu 
EU by měly být vyčleněny dostatečné 
zdroje na realizaci hospodářské, sociální a 
územní soudržnosti v nejvzdálenějších 
regionech Unie, jakož i na konkrétní 
opatření týkající se těchto regionů ve 
smyslu článku 349 SFEU, a to v souladu 
s cíli a zásadami stanovenými ve sdělení 
Komise ze dne 24. října 2017 s názvem 
„Silnější a obnovené strategické 
partnerství s nejvzdálenějšími regiony 
EU“;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/31

Pozměňovací návrh 31
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, 
Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. navrhuje po dohodě o jmenování 
nové evropské nejvyšší žalobkyně vybavit 
její úřad významnými finančními 
prostředky a zaměstnanci tak, aby byl 
Úřad evropského veřejného žalobce 
v době jejího nástupu do funkce v roce 
2020 plně funkční;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/32

Pozměňovací návrh 32
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Anja Hazekamp, Marisa Matias, José 
Gusmão, Martina Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie 
Pelletier, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. navrhuje značné navýšení 
v položce „Lidský rozvoj“, jehož cílem by 
bylo kompenzovat nedávné rozhodnutí 
USA snížit finanční prostředky 
na celosvětový rozvoj, zejména pro 
nevládní organizace působící v oblasti 
reprodukčního zdraví;

Or. en
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16.10.2019 A9-0017/33

Pozměňovací návrh 33
Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Marisa Matias, José Gusmão, Martina 
Michels, Emmanuel Maurel, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier, Stelios Kouloglou
za skupinu GUE/NGL

Zpráva A9-0017/2019
Monika Hohlmeier, Eider Gardiazabal Rubial
Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly
(11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Návrh usnesení
Bod 56 – písm. c

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

c) u evropského veřejného ochránce 
práv přidat dvě pracovní místa AD nad 
rámec rozpočtu na rok 2020 a současně 
mírně snížit prostředky ve třech 
rozpočtových položkách s cílem vyrovnat 
obnovené částky ve dvou jiných 
položkách;

c) u evropského veřejného ochránce 
práv přidat dvě pracovní  místa AD nad 
rámec rozpočtu na rok 2020;

Or. en


