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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

17. 10. 2012 A7-0313/60 

Pozměňovací návrh  60 

Jürgen Klute 

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 

Právní východisko 8 a (nové) 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na rozhodnutí Evropské rady 

ze dne 28. června 2012 vytvořit „Pakt pro 

růst a zaměstnanost“; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/61 

Pozměňovací návrh  61 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. je si plně vědom, že jednání o víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 
probíhají ve velmi složitém sociálním, 
ekonomickém a finančním kontextu, kdy 
členské státy vynakládají značné úsilí na 
fiskální korekce ve svých vnitrostátních 
rozpočtech s cílem dosáhnout udržitelnosti 
veřejných financí a stabilizovat bankovní 
sektor a jednotnou měnu; trvá na tom, že 
Unii nelze vnímat jako další fiskální zátěž 
pro daňové poplatníky; je ovšem 
přesvědčen, že rozpočet EU je součástí 
řešení, které Evropě umožní vymanit se ze 
současné krize prostřednictvím podpory 
investic do růstu a podpory pracovních 
míst a poskytování pomoci členským 
státům při společném a organizovaném 
zvládání současných strukturálních 
problémů, zejména ztráty 
konkurenceschopnosti, narůstající 
nezaměstnanosti a chudoby, na udržitelném 
základě; 

1. je si plně vědom, že jednání o víceletém 
finančním rámci na období 2014–2020 
probíhají ve velmi složitém sociálním, 
ekonomickém a finančním kontextu, kdy 
členské státy, potýkající se s přísným 
omezováním, vynakládají značné úsilí na 
korekce ve svých vnitrostátních rozpočtech 
s cílem dosáhnout udržitelnosti veřejných 
financí a stabilizovat bankovní sektor 
a jednotnou měnu; vyslovuje hluboké 
politování nad skutečností, že není vidět 

snaha vypracovat konzistentní strategii na 

podporu růstu a vytváření důstojných 

pracovních míst; trvá na tom, že Unii 
nelze vnímat jako další fiskální zátěž pro 
daňové poplatníky; je ovšem přesvědčen, 
že rozpočet EU je součástí řešení, které 
Evropě umožní vymanit se ze současné 
krize prostřednictvím podpory investic 
přispívajících k hospodářskému rozvoji, 

sociálnímu začleňování a územní 

soudržnosti a poskytování pomoci 
členským státům při společném 
a organizovaném zvládání současných 
strukturálních problémů, zejména 
dramatickému nárůstu nezaměstnanosti 
a chudoby, na udržitelném základě; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
17. 10. 2012 A7-0313/62 

Pozměňovací návrh  62 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 2 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se však, že vyvážené 

strukturální reformy na vnitrostátní 

úrovni i na úrovni EU představují zásadní 

podmínku pro řádné a účinné 

hospodaření s finančními prostředky EU, 

a zároveň připomíná důležitost zdravých 

veřejných financí; 

vypouští se 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/63 

Pozměňovací návrh  63 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 5 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že Unie byla v posledních 
čtyřech letech obzvláště zasažena několika 
po sobě následujícími finančními krizemi 
částečně proto, že finanční subjekty, 
mezinárodní partneři a veřejné mínění 
zpochybňovali míru solidarity v EU; 
domnívá se, že rozpočet EU by měl být 
ústředním bodem takové solidarity; je 
proto přesvědčen, že rozhodnutí o příštím 
víceletém finančním rámci buď bude mít 
výrazně pozitivní dopad na snahy vlád 
členských států o překonání krize, nebo 
povede k další recesi v EU; 

5. domnívá se, že Unie byla v posledních 
čtyřech letech obzvláště zasažena několika 
po sobě následujícími finančními krizemi 
částečně proto, že finanční subjekty, 
mezinárodní partneři a představitelé 
evropských vlád zpochybňovali míru 
solidarity v EU; domnívá se, že rozpočet 
EU by měl být ústředním bodem takové 
solidarity; je proto přesvědčen, že 
rozhodnutí o příštím víceletém finančním 
rámci buď bude mít výrazně pozitivní 
dopad na snahy vlád členských států 
o překonání krize, nebo povede k další 
recesi v EU; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/64 

Pozměňovací návrh  64 

Alda Sousa, Marisa Matias 

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 6 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. připomíná, že veškerá 
makroekonomická opatření určená na 
finanční stabilizaci a přijatá od roku 2008 
doposud nevedla k překonání hospodářské 
a finanční krize; proto se domnívá, že má-li 
se v Evropě dosáhnout návratu k růstu 
a zvyšování zaměstnanosti, je třeba, aby se 
členské státy i nadále snažily aktivovat 
svůj potenciál pro udržitelný růst a aby byl 
sestaven dobře zacílený, silný a dostatečný 
rozpočet EU, aby bylo možné dále 
přispívat ke koordinaci a posílení úsilí 
vyvíjeného na úrovni členských států; 

6. připomíná, že se veškerá 
makroekonomická opatření určená na 
finanční stabilizaci a přijatá od roku 2008 
ukázala jako naprosto nedostatečná 
k překonání sociální, hospodářské 
a finanční krize; místo toho prohlašuje, že 
tato opatření ve skutečnosti přispěla ke 

zhoršení a rozšíření krize a vedla 

k dramatickému zhoršení sociálního 

začlenění a územní soudržnosti v rámci 

Unie; proto se domnívá, že má-li se 
v Evropě dosáhnout návratu k růstu 
a zvyšování důstojné zaměstnanosti, je 
třeba, aby se členské státy více snažily 
aktivovat svůj potenciál pro udržitelný růst 
a aby byl sestaven dobře zacílený, silný 
a dostatečný rozpočet EU, aby bylo možné 
dále přispívat ke koordinaci a posílení úsilí 
vyvíjeného na úrovni členských států; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/65 

Pozměňovací návrh  65 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 12 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. domnívá se, že alarmující situace 
mladých lidí v celé EU, včetně nebývale 
vysoké míry nezaměstnanosti, rostoucí 
chudoby a výzev ve vzdělávání, vyžaduje, 
aby bylo prostřednictvím náležitých 
programů rozpočtové podpory a širokého 
zapojení vynaloženo zvláštní úsilí na to, 
aby i nové generace ctily hodnoty EU 
v oblasti míru, demokracie a lidských práv, 
hospodářské prosperity a sociální 
spravedlnosti; 

12. domnívá se, že alarmující situace 
mladých lidí v celé EU, včetně nebývale 
vysoké míry nezaměstnanosti, rostoucí 
chudoby a obrovských překážek v přístupu 
ke vzdělávání, vyžaduje, aby bylo 
prostřednictvím náležitých programů 
rozpočtové podpory, širokého zapojení 
a zaručení odpovídající úrovně 

financování programů zaměřených na 

mládež vynaloženo zvláštní úsilí na to, aby 
i nové generace ctily hodnoty EU v oblasti 
míru, demokracie a lidských práv, 
hospodářské prosperity a sociální 
spravedlnosti; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/66 

Pozměňovací návrh  66 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 16 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. zdůrazňuje, že od roku 1988 
vnitrostátní rozpočty v průměru narůstají 
rychleji než rozpočet EU; konstatuje, že 
i po vypuknutí krize v roce 2008 celkové 
veřejné výdaje v členských státech 
narůstají s roční nominální mírou ve výši 
2 %; dospěl k závěru, že toto smršťování 
rozpočtu EU v porovnání s vnitrostátními 
rozpočty naprosto odporuje rozšíření 
pravomocí a rozsahu úkolů, jež Unii 
svěřuje Smlouva, jakož i hlavním 
politickým rozhodnutím přijatým samotnou 
Evropskou radou, zejména rozvoji posílené 
evropské správy ekonomických záležitostí; 

16. zdůrazňuje, že od roku 1988 
vnitrostátní rozpočty v průměru narůstají 
rychleji než rozpočet EU; konstatuje, že 
i po vypuknutí krize v roce 2008 celkové 
veřejné výdaje v členských státech 
narůstají s roční nominální mírou ve výši 
2 %; dospěl k závěru, že toto smršťování 
rozpočtu EU v porovnání s vnitrostátními 
rozpočty naprosto odporuje rozšíření 
pravomocí a rozsahu úkolů, jež Unii 
svěřuje Smlouva, jakož i hlavním 
politickým rozhodnutím přijatým samotnou 
Evropskou radou, zejména rozvoji Paktu 
pro růst a zaměstnanost v rámci sociálně 

inkluzivní a územně soudržné Unie; 

Or. en 
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17. 10. 2012 A7-0313/67 

Pozměňovací návrh  67 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 20 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

20. varuje Radu, aby nepodnikala žádné 
pokusy o další snížení úrovně výdajů EU, 
jak navrhuje Komise; rozhodně nesouhlasí 
s jakýmikoli požadavky na lineární, plošné 
škrty, které by ohrozily provádění 
a účinnost všech politik EU bez ohledu na 
jejich evropský přínos, politickou váhu či 
výsledky; namísto toho vybízí Radu, aby 
v případě, že navrhne škrty, jasně a veřejně 
určila, od kterých z jejích politických 
priorit či projektů by se mělo zcela upustit; 

20. varuje Radu, aby nepodnikala žádné 
pokusy o další snížení úrovně výdajů EU, 
jak navrhuje Komise, protože je rozhodnut 
nevyslovit souhlas se žádným návrhem, 

v němž by byly stropy VFR do roku 2020 

stanoveny pod úrovní roku 2013; 
rozhodně nesouhlasí s jakýmikoli 
požadavky na lineární, plošné škrty, které 
by ohrozily provádění a účinnost všech 
politik EU bez ohledu na jejich evropský 
přínos, politickou váhu či výsledky; 
namísto toho vybízí Radu, aby v případě, 
že navrhne škrty, jasně a veřejně určila, od 
kterých z jejích politických priorit či 
projektů by se mělo zcela upustit; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
17. 10. 2012 A7-0313/68 

Pozměňovací návrh  68 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 prostředků 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 politika soudržnosti EU 
(strukturální fondy a Fond soudržnosti) je 
strategickým nástrojem pro inteligentní 
investice a udržitelný růst, jakož i pro 
podporu vytváření důstojných pracovních 

míst, a je hlavním pilířem evropské 
solidarity, který má nesporný evropský 
přínos; rovněž bere na vědomí výrazně 
pozitivní vedlejší účinky prostředků 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 hospodářskému 
a sociálnímu začleňování 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 posíleno 
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; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
17. 10. 2012 A7-0313/69 

Pozměňovací návrh  69 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 29 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. uznává závažné problémy, jimž čelí 
mladí lidé v EU s ohledem na 
hospodářskou krizi; domnívá se, že účast, 
zaměstnanost, vzdělávání, neformální 
vzdělávání, odborná příprava, mobilita 
a sociální začleňování mladých Evropanů 
představují otázky, které jsou strategicky 
významné pro rozvoj EU a evropské 
společnosti; trvá na zohlednění 
a upřednostnění těchto otázek ve všech 
příslušných politikách a programech 
financovaných z rozpočtu EU společně 
s nezbytným navýšením financování 
konkrétních nástrojů zaměřených na 
mládež navrhovaných Komisí, jako je 
zavedení systému záruk pro mladé, jehož 
cílem je zajistit, aby každý mladý člověk 
v Evropě, který nemůže najít zaměstnání, 
dostal příležitost se dále vzdělávat či 
účastnit odborné přípravy; 

29. zdůrazňuje závažné obtíže 
a v některých případech dokonce 

dramatická omezení, jimž čelí mladí lidé 
v EU s ohledem na hospodářskou krizi; 
domnívá se, že účast, zaměstnanost, 
vzdělávání, neformální vzdělávání, 
odborná příprava, mobilita a sociální 
začleňování mladých Evropanů představují 
otázky, které jsou strategicky významné 
pro rozvoj EU a evropské společnosti; trvá 
na zohlednění a upřednostnění těchto 
otázek ve všech příslušných politikách 
a programech financovaných z rozpočtu 
EU společně s nezbytným navýšením 
financování konkrétních nástrojů 
zaměřených na mládež navrhovaných 
Komisí, jako je zavedení systému záruk 
pro mladé, jehož cílem je zajistit, aby 
každý mladý člověk v Evropě, který 
nemůže najít zaměstnání, dostal příležitost 
se dále vzdělávat či účastnit odborné 
přípravy; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 
17. 10. 2012 A7-0313/70 

Pozměňovací návrh  70 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 70 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

70. je pevně přesvědčen, že financování 
rozpočtu Unie by se mělo vrátit ke 
skutečnému systému vlastních zdrojů, jak 
stanoví Římská smlouva a všechny 
následné smlouvy EU; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že současný systém, 
v němž převážná většina financování 
pochází z příspěvků členských států, není 
transparentní a spravedlivý a nepodléhá 
parlamentní kontrole ani na evropské, ani 
na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že 
takový systém v podstatě odporuje liteře 
a duchu Smlouvy; 

70. je pevně přesvědčen, že financování 
rozpočtu Unie by se mělo vrátit ke 
skutečnému systému vlastních zdrojů, jak 
stanoví Římská smlouva a všechny 
následné smlouvy EU; vyjadřuje hluboké 
politování nad tím, že současný systém, 
v němž převážná většina financování 
pochází z příspěvků členských států, není 
transparentní a spravedlivý, vylučuje 
jakékoli zapojení finančního odvětví, které 

stálo u zrodu současné sociální, 

hospodářské a finanční krize, a nepodléhá 
parlamentní kontrole ani na evropské, ani 
na vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že 
takový systém v podstatě odporuje liteře 
a duchu Smlouvy; 
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Pozměňovací návrh  71 

Alda Sousa, Jürgen Klute, Marisa Matias 

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 72 

 
Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

72. znovu potvrzuje svůj základní postoj, 
jak je uvedeno v jeho usnesení ze dne 
13. června 2012, že není připraven udělit 
svůj souhlas, pokud jde o nařízení o příštím 
víceletém finančním rámci, jestliže nebude 
uzavřena politická dohoda o reformě 
systému vlastních zdrojů v souladu 
s návrhem Komise ze dne 29. června 2011, 
včetně jejích legislativních návrhů 
týkajících se skutečných nových vlastních 
zdrojů; domnívá se, že taková reforma by 
měla usilovat o snížení podílu příspěvků, 
které do rozpočtu EU vkládají členské státy 
na základě HND, a to maximálně na 40 % 
do roku 2020, čímž by se podpořily snahy 
členských států o konsolidaci; 

72. znovu potvrzuje svůj základní postoj, 
jak je uvedeno v jeho usnesení ze dne 
13. června 2012, že není připraven udělit 
svůj souhlas, pokud jde o nařízení o příštím 
víceletém finančním rámci, jestliže nebude 
uzavřena politická dohoda o reformě 
systému vlastních zdrojů v souladu 
s návrhem Komise ze dne 29. června 2011, 
včetně jejích legislativních návrhů 
týkajících se skutečných nových vlastních 
zdrojů, zejména návrhů na zavedení daně 
z finančních transakcí; domnívá se, že 
taková reforma by měla usilovat o snížení 
podílu příspěvků, které do rozpočtu EU 
vkládají členské státy na základě HND, 
a to maximálně na 40 % do roku 2020, 
čímž by se podpořily snahy členských států 
o konsolidaci; 
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