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17. 10. 2012 A7-0313/49 

Pozměňovací návrh  49 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, 

Jacky Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. odmítá možnost jakéhokoli snížení 

objemu výdajů pro příští VFR oproti VFR 

na období 2007–2013 a vyslovuje 

politování nad pokusy některých 

členských států – včetně těch, které 

nejvíce využívají výhod společného trhu a 

společných politik – takové snížení vnutit; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17. 10. 2012 A7-0313/50 

Pozměňovací návrh  50 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. v období hluboké hospodářské krize a 

zvyšujících se rozdílů v rámci EU 

považuje za velmi důležité, aby bylo 

prosazeno výrazné zvýšení rozpočtu 

Společenství s cílem podpořit 

hospodářskou a sociální soudržnost, a to 

nejméně na dvojnásobek současné výše, 

což by měla provázet dalekosáhlá změna v 

jeho rozdělování, aby byla posílena 

přerozdělovací funkce rozpočtu; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/51 

Pozměňovací návrh  51 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c. považuje za nesmírně důležité, aby 

příspěvky na toto zvýšení vyplynuly ze 

zvýšení objemu plateb od členských států s 

nejvyšším HND a s nejvyšším příjmem na 

obyvatele, aby se pozměnil stávající klíč 

pro poskytování příspěvků; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/52 

Pozměňovací návrh  52 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 1 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1d. považuje za nesmírně důležité, aby se 

zvýšila podpora členským státům, zejména 

těm, které již čelí hospodářské recesi, na 

investice do infrastruktury, sociální 

opatření, výzkum, inovace a rozvoj; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/53 

Pozměňovací návrh  53 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 1 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1e. domnívá se, že je třeba uskutečnit 

dalekosáhlé změny ve SZP a SRP s cílem: 

 – podpořit výrobu a investice, vytváření 

pracovních míst (zaručujících práva 

zaměstnanců) a hospodářskou, sociální a 

environmentální udržitelnost na 

vnitrostátní úrovni; a 

 – podpořit malé a středně velké 

zemědělské podniky a další společnosti 

(skutečně spravedlivými cenami za 

výrobu), družstva a jiné formy organizací, 

a to s přihlédnutím ke specifickým rysům 

každého členského státu a s cílem zajistit 

potravinovou bezpečnost a soběstačnost; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

17. 10. 2012 A7-0313/54 

Pozměňovací návrh  54 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. domnívá se, že politika soudržnosti EU 

(strukturální fondy a Fond soudržnosti) je 

strategickým nástrojem pro investice, 

udržitelný růst a konkurenceschopnost a 

je hlavním pilířem evropské solidarity, 

který má nesporný evropský přínos; 

rovněž bere na vědomí výrazně pozitivní 

vedlejší účinky financování na podporu 

soudržnosti pro všechny členské státy; 

trvá na tom, že EU by měla mít možnost 

spolehnout se na stabilní, solidní 

a udržitelný finanční rámec, aby se 

účinně omezila makroekonomická 

nerovnováha v EU a přispělo se 

k hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti ; s ohledem na naléhavou 

potřebu zajistit veřejné investice do růstu 

a pracovních míst znovu potvrzuje svůj 

postoj, že financování určené na politiku 

soudržnosti by mělo být zachováno 

přinejmenším na stejné úrovni jako 

v období 2007–2013 a že by mělo být i 

nadále dostupné všem regionům v EU, 

zejména pak méně rozvinutým regionům; 

schvaluje návrh Komise, aby bylo 25 % 

celkového objemu prostředků přidělených 

na politiku soudržnosti vyhrazeno pro 

ESF; 

26. domnívá se, že je nesmírně důležité 

zvýšit prostředky pro Fond soudržnosti a 

pro strukturální fondy, zejména ESF, a 

také na programy, jako je program 

Progress, přičemž je nutno věnovat 

zvláštní pozornost tvorbě pracovních míst, 

která zaručují práva zaměstnanců, 

rovným právům a příležitostem a boji 

proti chudobě; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/55 

Pozměňovací návrh  55 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. domnívá se, že je nesmírně důležité 

zredukovat povinnou složku příspěvků ze 

strany jednotlivých států, snížit ji na 

maximálně 10 % z celkové hodnoty 

projektu (veřejné či soukromé výdaje nebo 

investice), a to především u zemí, které 

dostávají příspěvek z Fondu soudržnosti 

(tj. jejichž HDP na obyvatele je pod 

průměrem EU); 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/56 

Pozměňovací návrh  56 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. připomíná svůj postoj, že vzhledem 

k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 

které musí reagovat společná zemědělská 

politika (SZP), by částky přidělené na SZP 

v rozpočtovém roce 2013 měly být 

v průběhu příštího finančního 

programového období přinejmenším 

zachovány; domnívá se, že nová SZP by se 

měla zaměřit na efektivnější a účinnější 

přidělování svého rozpočtu, mimo jiné 

prostřednictvím spravedlivého rozdělení 

přímých plateb a prostředků na rozvoj 

venkova mezi členské státy, regiony a 

zemědělce v zájmu zmírnění stávajících 

rozdílů; v této souvislosti zdůrazňuje 

význam úlohy druhého pilíře SZP, který 

významně přispívá k investicím a vytváření 

pracovních míst ve venkovských oblastech, 

jakož i ke zvýšení efektivity a 

konkurenceschopnosti zemědělského 

odvětí, zejména s ohledem na nové výzvy 

zmiňované ve strategii Evropa 2020 i na 

zacházení s životním prostředím a ochranu 

biologické rozmanitosti; 

27. připomíná svůj postoj, že vzhledem 

k širokému spektru úkolů, výzev a cílů, na 

které musí reagovat společná zemědělská 

politika (SZP), by částky přidělené na SZP 

v rozpočtovém roce 2013 měly být 

v průběhu příštího finančního 

programového období přinejmenším 

zachovány; domnívá se, že nová SZP by se 

měla zaměřit na efektivnější a účinnější 

přidělování svého rozpočtu, mimo jiné 

prostřednictvím spravedlivého rozdělení 

přímých plateb a prostředků na rozvoj 

venkova mezi členské státy, regiony a 

zemědělce v zájmu odstranění stávajících 

rozdílů do konce VFR (2020); v této 

souvislosti zdůrazňuje význam úlohy 

druhého pilíře SZP, který významně 

přispívá k investicím a vytváření 

pracovních míst ve venkovských oblastech, 

jakož i ke zvýšení efektivity a 

konkurenceschopnosti zemědělského 

odvětí, zejména s ohledem na nové výzvy 

zmiňované ve strategii Evropa 2020 i na 

zacházení s životním prostředím a ochranu 

biologické rozmanitosti; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/57 

Pozměňovací návrh  57 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. domnívá se, že je třeba uskutečnit 

dalekosáhlé změny ve SZP a SRP s cílem: 

 – podpořit výrobu a investice, vytváření 

pracovních míst (zaručujících práva 

zaměstnanců) a hospodářskou, sociální a 

environmentální udržitelnost na 

vnitrostátní úrovni; a 

 – podpořit malé a středně velké 

zemědělské podniky a další společnosti 

(skutečně spravedlivými cenami za 

výrobu), družstva a jiné formy organizací, 

a to s přihlédnutím ke specifickým rysům 

každého členského státu a s cílem zajistit 

potravinovou bezpečnost a soběstačnost; 

 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/58 

Pozměňovací návrh  58 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer, Jacky 

Hénin 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. považuje za nesmírně důležité, aby 

byly podstatně omezeny vojenské výdaje a 

výdaje na zahraniční zastoupení, represi 

migrantů (včetně agentury Frontex) a na 

publicitu; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/59 

Pozměňovací návrh  59 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Kyriacos Triantaphyllides, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A7-0313/2012 

Reimer Böge, Ivailo Kalfin 

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020“ 

COM(2011)0398 – 2011/0177(APP) 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 68a. je toho názoru, že každý jeden 

„vlastní zdroj“ může být vnitrostátním 

zdrojem členských států, a proto 

představuje, přímo či nepřímo, transfer z 

vnitrostátních rozpočtů do rozpočtu EU; 

domnívá se, že je nezbytné, aby byla 

zaručena přerozdělovací funkce rozpočtu 

(což je zase rozhodující pro zajištění toho, 

aby byla mohla být uplatňována zásada 

soudržnosti), aby byl rozpočet EU tvořen 

poměrnými příspěvky z jednotlivých 

členských států, a to se zřetelem k výši 

jejich příslušných HND, aby bylo 

zaručeno, aby členské státy s nejvyšším 

HND přispívaly do rozpočtu poměrným 

dílem více; 

Or. en 

 

 


