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6.3.2015 A8-0027/7 

Pozměňovací návrh  7 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Pablo Iglesias, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming 

Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění A a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Aa. vzhledem k tomu, že v období hluboké 

hospodářské krize a rostoucích rozdílů 

v EU je nezbytné značně navýšit rozpočet 

Společenství a zajistit tak odpovídající výši 

zdrojů pro rozpočet na následující rok se 

zvláštním zaměřením na programy 

a plány, jejichž cílem je podporovat růst 

zaměstnanosti a vytváření důstojných 

pracovních míst, odstranění chudoby 

a investice do inteligentního, udržitelného 

a zeleného rozvoje; zdůrazňuje, že 

příspěvky na toto navýšení by měly 

plynout ze zvýšení plateb členských států 

s nejvyšším HND a s nejvyšším příjmem 

na obyvatele, což by napravilo 

neobjektivní a nespravedlivý systém 

stanovování výše příspěvků jednotlivých 

států; opětovně uvádí, že je naléhavě 

nutné, aby se zvýšila podpora členským 

státům, zejména těm, které již čelí 

hospodářské recesi, na investice do 

infrastruktury, sociálních opatření, 

výzkumu, inovací a rozvoje; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/8 

Pozměňovací návrh  8 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Marisa Matias, Martina Michels, Pablo Iglesias, 

Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, 

Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. domnívá se, že je potřeba zásadní plán 

veřejných investic a trvá na tom, že mají-li 

být přiměřeně řešeny problémy 

udržitelného hospodářského růstu, 

nezaměstnanosti, chudoby, sociálního 

vyloučení a nerovnosti (příjmů), je třeba 

upustit od stávajících politik EU; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí nová strategie, 

která načrtne novou cestu, po níž se bude 

Evropa ubírat – cestu plné zaměstnanosti, 

důstojné práce, mezd zajišťujících 

dostatečnou životní úroveň, sociální 

a hospodářské soudržnosti a sociální 

ochrany pro všechny, cestu zajišťující co 

nejvyšší životní standardy, uzpůsobenou 

rozvojovým potřebám každého členského 

státu, zejména méně rozvinutých států, 

cestu podporující skutečnou konvergenci, 

pomáhající snižovat rozdíly v úrovni 

rozvoje mezi členskými státy a vyrovnávat 

stávajících hospodářské, sociální 

a regionální nerovnosti; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/9 

Pozměňovací návrh  9 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1b. důrazně odsuzuje rozpočtové škrty 

v oblasti vědy a inovací, zejména 

v programu Horizont 2020 ve výši 2,7 

miliard EUR; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/10 

Pozměňovací návrh  10 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1c. zdůrazňuje, že hlavním problémem 

Evropské unie je nezaměstnanost; 

domnívá se, že opětovné oživení 

hospodářství členských států a vytváření 

nových pracovních míst vyžadují odklon 

od politiky EU v oblasti úsporných 

opatření, což členským státům umožní 

přijmout taková politická opatření, která 

budou pro jejich konkrétní situaci 

nejvhodnější; domnívá se proto, že 

vytváření důstojných pracovních míst 

a udržitelného hospodářského růstu by 

mělo být základním cílem rozpočtu EU; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/11 

Pozměňovací návrh  11 

Rina Ronja Kari, Dennis de Jong, Lidia Senra Rodríguez, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. je přesvědčen, že logickým důsledkem 

nižšího rozpočtu EU by mělo být méně 

činnosti EU, nikoli více činnosti na úrovni 

Unie za méně peněz; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/12 

Pozměňovací návrh  12 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan,  
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že evropské strukturální 

a investiční fondy mají největší podíl na 

investičních výdajích z rozpočtu EU 

a slouží rovněž jako nástroj pro vytváření 

pracovních míst, pro oživení růstu a pro 

konkurenceschopnost a inovace; 

zdůrazňuje skutečnost, že politika 

soudržnosti EU pomáhá udržet veřejné 

investice do životně důležitých oblastí 

hospodářství a vede ke hmatatelným 

výsledkům v terénu, jež mohou posílit 

členské státy při překonávání stávající 

krize a dosahování cílů strategie Evropa 

2020; vyzývá Komisi a členské státy, aby 

v následujících měsících vynaložily 

veškeré úsilí o rychlé přijetí zbývajících 

operačních programů, aby bylo zajištěno 

jejich rychlé provádění v roce 2016; 

3. zdůrazňuje, že evropské strukturální 

a investiční fondy mají největší podíl na 

výdajích z rozpočtu EU a slouží rovněž 

jako nástroj pro vytváření pracovních míst, 

pro oživení růstu a zvýšení soudržnosti, 

integrace a inovací; zdůrazňuje skutečnost, 

že politika soudržnosti EU slouží jako 

nástroj pro udržení veřejných investic do 

důležitých hospodářských oblastí a v praxi 

dosahuje hmatatelných výsledků, které 

mohou umožnit členským státům 

a regionům, aby překonaly stávající krizi, 

zvýšily prostředky přidělované do Fondu 

soudržnosti a do strukturálních fondů, 

zejména do ESF a do programů, jako je 

program Společenství pro zaměstnanost 

a sociální solidaritu, a věnovaly zvláštní 

pozornost zaměstnanosti a právům, 

rovným právům a příležitostem a boji za 

odstranění chudoby; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí členským státům poskytnout 

nástroje k tomu, aby mohly pomáhat svým 

občanům nalézt cestu z krize; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že v zájmu podpory 

vytváření pracovních míst, zejména pokud 

jde o zaměstnanost mladých lidí, je zvláště 

zapotřebí investovat do oblastí, jako jsou 

vzdělávání a mobilita, výzkum a inovace, 
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mikropodniky a malé a střední podniky 

a podnikání; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby v následujících měsících 

vynaložily veškeré možné úsilí o rychlé 

přijetí zbývajících operačních programů, 

aby bylo zajištěno jejich rychlé provádění 

v roce 2016; 

 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/13 

Pozměňovací návrh  13 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Martina Michels, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, 

Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3a. připomíná, že oblast sociálních služeb 

a dávek je pod tlakem ve všech členských 

státech; zdůrazňuje, že by politické 

rozhodnutí na úrovni EU nemělo mít 

negativní dopady na dostupnost nebo 

kvalitu sociálních služeb a dávek 

v členských státech ani na schopnost 

členských států je financovat; vyzývá 

proto Komisi, aby předložila návrh 

rozpočtu, který posílí schopnost členských 

států chránit své sociální systémy; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/14 

Pozměňovací návrh  14 

Dennis de Jong, Liadh Ní Riada, Paloma López Bermejo  
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3b. připomíná, že regionální 

a strukturální fondy a Fond soudržnosti 

mají sloužit ke snižování rozdílů v úrovni 

hospodářského rozvoje jednotlivých 

regionů v EU; se znepokojením 

konstatuje, že velký podíl prostředků 

z těchto fondů je vyplácen bohatším 

členským státům; je tudíž přesvědčen, že 

tyto fondy jsou využívány neefektivně a že 

by měly být vyhrazeny členským státům, 

které je skutečně potřebují; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/15 

Pozměňovací návrh  15 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Younous Omarjee, Pablo Iglesias, Marisa Matias, 

Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Dennis de 

Jong, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. zdůrazňuje význam přeshraniční 

mobility jakožto prostředku, který Evropě 

umožní využívat výhod rozmanitosti 

schopností jednotlivců a zároveň rozšířit 

možnosti odborné přípravy a pracovní 

příležitosti pro všechny generace; je toho 

názoru, že typické a úspěšné programy 

mobility, jako je Erasmus+, fungují ve 

prospěch jednotlivců i hospodářství jako 

celku, a proto by měly být plně využity; 

v této souvislosti připomíná, že se vždy 

musí přihlédnout ke společenským 

aspektům mobility, a mobilita je pouze 

jedním z možných nástrojů, jak bojovat 

s nezaměstnaností, a neměla by být 

poslední nadějí; 

5. zdůrazňuje, že přeshraniční mobilita 

není řešením vysoké nezaměstnanosti, 

a trvá na tom, aby rozpočet EU 

podporoval iniciativu členských států pro 

růst počtu pracovních míst zejména 

oživením investic a podporou vytváření 

pracovních míst v regionech s vysokou 

nezaměstnaností; zdůrazňuje úlohu 

celoživotního učení a odborné přípravy, 

které Evropě umožní využívat výhod 

rozmanitosti schopností jednotlivců 

a zároveň rozšířit možnosti odborné 

přípravy a pracovní příležitosti pro všechny 

generace; je toho názoru, že úspěšné 

programy, jako je Erasmus+ fungují ve 

prospěch jednotlivců i hospodářství jako 

celku, a proto by měly být plně využity;  

Or. en 



 

AM\1053199CS.doc  PE552.211v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/16 

Pozměňovací návrh  16 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Rina Ronja Kari, Marisa Matias, 

Martina Michels, Younous Omarjee, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, 

Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. upozorňuje na to, že v důsledku 

politiky úsporných opatření EU vznikl 

v členských státech tlak na snižování 

reálných mezd, který prodlouží 

hospodářskou a sociální krizi; je 

přesvědčen, že rozpočet Unie by měl být 

používán k podpoře snah o zvyšování 

reálných mezd a k boji proti sociálnímu 

dumpingu v členských státech; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/17 

Pozměňovací návrh  17 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Liadh Ní Riada, Malin Björk, Fabio De Masi, 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Pablo Echenique, Tania González 

Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Marisa Matias, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6a. domnívá se, že by bylo vysoce 

nedemokratické, kdyby byly Komisi 

udělovány stále větší pravomoci ke 

kontrole vnitrostátních rozpočtů; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/18 

Pozměňovací návrh  18 

Dennis de Jong, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Malin Björk, 

Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 b (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  6b. je přesvědčen o tom, že lepší plnění 

rozpočtu by vedlo k uvolnění významných 

zdrojů; konstatuje, že Evropský účetní 

dvůr upozorňuje zejména na to, že 

kontrolní systémy členských států fungují 

jen částečně; je přesvědčen, že neúčinné 

a neefektivní kontrolní systémy na úrovni 

členských států se negativně odrážejí na 

rozpočtu EU; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Paloma López Bermejo, Lidia Senra 

Rodríguez, Dennis de Jong, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, Rina Ronja Kari  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá investiční plán představený Komisí 

jakožto první krok, který může vytvořit 

potenciál k mobilizaci investic do 

infrastruktury, vzdělávání a výzkumu i do 

malých a středních podniků a podniků se 

střední tržní kapitalizací ve výši 315 

miliard EUR s cílem vyrovnat schodek 

veřejných a soukromých investic 

v důsledku hospodářské a finanční krize; 

konstatuje, že se očekává, že rozpočet EU 

bude páteří tohoto investičního plánu a že 

z něj bude poskytnut záruční fond ve výši 

8 miliard EUR na závazky a platby pro 

zajištění Evropského fondu pro 

strategické investice; domnívá se, že 

příspěvek z rozpočtu EU by měl 

dosáhnout vysoké návratnosti díky 

vyššímu pákovému efektu; potvrzuje svou 

ochotu přezkoumat s nejvyšší pečlivostí, 

jak se finanční závazky EU vůči Evropské 

investiční bance na vytvoření Evropského 

fondu pro strategické investice zavádí do 

rozpočtu EU; 

vypouští se 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/20 

Pozměňovací návrh  20 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez 

Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vítá investiční plán představený Komisí 

jakožto první krok, který může vytvořit 

potenciál k mobilizaci investic do 

infrastruktury, vzdělávání a výzkumu i do 

malých a středních podniků a podniků se 

střední tržní kapitalizací ve výši 315 

miliard EUR s cílem vyrovnat schodek 

veřejných a soukromých investic 

v důsledku hospodářské a finanční krize; 

konstatuje, že se očekává, že rozpočet EU 

bude páteří tohoto investičního plánu a že 

z něj bude poskytnut záruční fond ve výši 8 

miliard EUR na závazky a platby pro 

zajištění Evropského fondu pro strategické 

investice; domnívá se, že příspěvek 

z rozpočtu EU by měl dosáhnout vysoké 

návratnosti díky vyššímu pákovému 

efektu; potvrzuje svou ochotu přezkoumat 

s nejvyšší pečlivostí, jak se finanční 

závazky EU vůči Evropské investiční 

bance na vytvoření Evropského fondu pro 

strategické investice zavádí do rozpočtu 

EU; 

8. bere na vědomí investiční plán 

představený Komisí jako první krok 

směřující k uznání existence problému 

nedostatečných investic v EU; lituje, že 

skutečná výše veřejných prostředků, 

zejména v podobě veřejných záruk, je 

příliš nízká k tomu, aby mohla poskytnout 

skutečný stimul evropské ekonomice 

a překonala schodek veřejných 

a soukromých investic způsobený 

úspornými opatřeními, která byla 

uplatněna po vypuknutí finanční krize; 

konstatuje, že dokonce i celkový objem 

cílených investic v hodnotě 315 miliard 

EUR představuje impuls odpovídající 

méně než 1 % ročního HDP EU; 

připomíná, že záruky z rozpočtu EU 

představují méně než 1 % rozpočtu EU 

v průběhu příštích pěti let, zatímco 

samotný rozpočet zůstává pod úrovní 1 % 

HDP EU; konstatuje, že se očekává, že 

rozpočet EU bude páteří tohoto 

investičního plánu a že z něj bude 

poskytnut záruční fond ve výši 8 miliard 

EUR na závazky a platby pro zajištění 

Evropského fondu pro strategické 

investice; žádá Komisi a Radu, aby pro 

tyto závazky zajistily alternativní zdroje, 

aniž by snižovaly zdroje určené pro 
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program Horizont 2020 a nástroj pro 

propojení Evropy, zejména pro akce 

Marie Curie, Evropský inovační 

a technologický institut, partnerství pro 

společnou pomoc a znalostní a inovační 

společenství;   

  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/21 

Pozměňovací návrh  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Fabio De Masi, Liadh Ní Riada, 

Marisa Matias, Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Luke Ming Flanagan, 

Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, 

Sofia Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. zdůrazňuje, že je třeba, aby byla 

vytvořena ucelená evropská investiční 

strategie v podobě „investičního 

programu EU pro udržitelný rozvoj 

a zaměstnanost“, jehož výše by činila 

přinejmenším 2 % HDP EU ročně po 

dobu 10 let a který by doplňoval podobné 

programy členských států v oblasti 

veřejných investic; podotýká, že takový 

investiční program by se částečně 

financoval sám díky vyššímu růstu DPH 

a příjmů z daní; vyzývá Komisi a Radu, 

aby dodatečné finanční prostředky, které 

jsou k tomuto účelu zapotřebí, vložily do 

svého návrhu rozpočtu na rok 2016;  

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/22 

Pozměňovací návrh  22 

Liadh Ní Riada, Fabio De Masi, Marisa Matias, Martina Michels, Curzio Maltese, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Paloma López Bermejo, Pablo Echenique, Tania González Peñas, 

Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis, 

Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že navrhovaný investiční 

plán a rozpočet EU se vzájemně doplňují 

a že cílem obou je nastartovat ekonomiku 

a posílit tvorbu pracovních míst; 

zdůrazňuje, že rozpočet EU je sám o sobě 

zásadním investičním nástrojem, který má 

specifickou úlohu a poslání a který přináší 

hmatatelné výsledky s jednoznačnou 

evropskou přidanou hodnotou; je 

přesvědčen, že je třeba vyvinout maximální 

úsilí s cílem vytvářet součinnost nejen 

mezi investičním plánem a rozpočtem EU, 

ale také s vnitrostátními rozpočty, s cílem 

překonat problém nedostatečných investic, 

zajistit konvergenci a stabilitu v EU 

a maximalizovat dopady veřejného 

financování na reálnou ekonomiku; kromě 

toho zdůrazňuje význam odstranění 

stávajících překážek investování, zejména 

pokud jde o srozumitelnost 

a předvídatelnost regulačního rámce; 

9. hluboce lituje toho, že EFSI 

nepředstavuje skutečný plán veřejných 

investic pro Evropu; zdůrazňuje, že je 

zapotřebí vyvinout „investiční program 

EU pro udržitelný rozvoj a zaměstnanost“, 

který by zaručoval vytváření nových 

pracovních míst a zajišťoval přechod 

k udržitelnému hospodářství; požaduje, 

aby byly adekvátně podporovány MSP, 

mikropodniky a sociální podniky;  žádá 

členské státy a Komisi, aby na podporu 

strategie obnovy, prováděné pod vedením 

veřejného sektoru, více využívaly obligací 

EIB a stávajících nástrojů, jako jsou 

evropské investiční fondy; zdůrazňuje, že 

rozpočet EU je sám o sobě zásadním 

investičním nástrojem, který má zvláštní 

úlohu a poslání a který přináší hmatatelné 

výsledky s jednoznačnou evropskou 

přidanou hodnotou; je přesvědčen, že je 

třeba vyvinout maximální úsilí s cílem 

zajistit demokratickou kontrolu 

a odpovědnost investičních politik EU, 

vytvářet součinnost nejen mezi investičním 

plánem a rozpočtem EU, ale také 

s vnitrostátními rozpočty, s cílem překonat 

problém nedostatečných investic, zajistit 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

v EU konvergenci a stabilitu 

a maximalizovat dopady veřejného 

financování na reálnou ekonomiku, 

přičemž byly upřednostňovány investice 

do snižování rozdílů v úrovni 

hospodářského rozvoje regionů 

a členských států v EU; kromě toho 

zdůrazňuje význam odstranění stávajících 

překážek investování, zejména pokud jde 

o srozumitelnost a předvídatelnost 

regulačního rámce; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/23 

Pozměňovací návrh  23 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Marisa Matias, 

Pablo Iglesias, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, 

Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López 

Bermejo, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Luke Ming 

Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10a. zdůrazňuje, že posun rozpočtu od 

výdajů na vojenské a bezpečnostní 

záležitosti směrem k civilní politice 

a zahraniční politice orientované na 

rozvoj je nezbytný k tomu, aby se omezily 

dlouhodobé vojenské výdaje; opakovaně 

uvádí své stanovisko, že finanční 

prostředky v okruhu 4 musí být určeny na 

mírovou a civilní zahraniční politiku, díky 

níž by se Evropská unie stala světovým 

hráčem, který nepoužívá násilí; vyzývá 

Komisi, aby na první místo kladla úlohu 

Unie jako zprostředkovatele, který hledá 

pouze civilní a mírová řešení konfliktů, 

a zároveň zabezpečovala, aby byly 

dodržovány závazky EU v oblasti 

odstranění chudoby, udržitelného rozvoje, 

rozvojových cílů tisíciletí, kontroly 

zbrojení, nešíření jaderných zbraní 

a jaderného odzbrojení; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/24 

Pozměňovací návrh  24 

Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, João Ferreira, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 10 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  10b. odmítá jakékoli používání rozpočtu 

Společenství k financování militaristické 

a neoliberální EU; poukazuje na to, že je 

zapotřebí alternativní program, který by 

podporoval udržitelný rozvoj, vyšší vnitřní 

poptávku šetrnou k životnímu prostředí 

a založenou na progresivních mzdách, 

plnou zaměstnanost s právy zaměstnanců, 

sociální péči a opatření pro vymýcení 

chudoby a sociálního vyloučení a vyšší 

sociální a hospodářskou soudržnost; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/25 

Pozměňovací návrh  25 

Liadh Ní Riada, Pablo Echenique, Martina Michels, Marisa Matias, Pablo Iglesias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. se znepokojením konstatuje, že 

navzdory tomu, že je jedním 

z nejbezpečnějších míst na světě, čelí 

Evropa novým druhům rizik ohrožujících 

jejich vnitřní bezpečnost, které si vyžadují 

užší spolupráci policejních a justičních 

orgánů a lepší koordinaci a rozvoj 

opatření pro lepší integraci a zvýšenou 

společenskou soudržnost a současně 

podporu stability a míru v oblastech 

konfliktu; zdůrazňuje, že společné úsilí 

o zvládnutí migračních toků představuje 

průsečík vnitřní a vnější solidarity; 

opětovně připomíná, že podporuje posílení 

prostředků EU a rozvoj zásady 

spravedlivého sdílení břemene mezi 

členskými státy v případě řešení otázek 

azylu a migrace s cílem zajistit bezpečné 

a chráněné vnější hranice za plného 

respektování základních hodnot EU, 

přičemž odkazuje zejména na opatření ve 

Středomoří a na jihovýchodní hranici EU; 

vybízí Komisi, aby navrhla cílená posílení 

relevantních programů a nástrojů, čímž 

konkretizuje závazek EU, že se s těmito 

11. se znepokojením konstatuje, že 

navzdory tomu, že je jedním 

z nejbezpečnějších míst na světě, čelí 

Evropa novým druhům rizik ohrožujících 

jejich vnitřní bezpečnost, které si vyžadují 

změnu současných politik a rozvoj 

opatření pro lepší integraci a zvýšenou 

společenskou soudržnost a zajištění užší 

soudní spolupráce a koordinace 

a současně podporu stability a míru 

v oblastech konfliktu; připomíná, že 

stávající trend směřující k militarizaci 

kontroly na hranicích není efektivní 

a znamená porušení základních práv, 

včetně práva na azyl; vybízí Komisi, aby 

navrhla cílená posílení relevantních 

programů a nástrojů, čímž konkretizuje 

závazek EU, že se s těmito výzvami 

úspěšně vyrovná; 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

otázkami úspěšně vyrovná; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/26 

Pozměňovací návrh  26 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, 

Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan 
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15a. zdůrazňuje, že rozpočet Společenství 

by měl být používán způsobem, který dává 

přednost politikám skutečné konvergence 

založené na sociálním pokroku a ochraně 

a podpoře potenciálu každé země, 

na vytváření pracovních míst, 

na udržitelném využívání přírodních 

zdrojů a na ochraně životního prostředí 

s cílem dosáhnout skutečné hospodářské 

a sociální soudržnosti; odmítá „Smlouvu 

o fiskální stabilitě“, „správu 

ekonomických záležitostí“ a Pakt pro euro 

plus, které jsou založeny na přísnějších 

opatřeních přijímaných na úrovni EU 

i členských států a donekonečna 

prodlužují jejich nutnost a které povedou 

k prohloubení současné hospodářské 

a sociální krize, zejména v zemích 

se složitější hospodářskou a sociální 

situací; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/27 

Pozměňovací návrh  27 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Curzio Maltese, Sofia Sakorafa, 

Kostas Chrysogonos, Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Lidia Senra Rodríguez, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Dennis de Jong, 

Pablo Iglesias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Luke Ming Flanagan, 

Marisa Matias  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16a. domnívá se, že pokud chceme 

skutečně řešit problémy udržitelného 

hospodářského rozvoje, nezaměstnanosti, 

chudoby, sociálního vyloučení 

a (příjmových) nerovností, musíme 

radikálně změnit současnou politiku EU; 

zdůrazňuje, že je zapotřebí nová strategie, 

která načrtne novou cestu, po níž se bude 

Evropa ubírat – cestu plné zaměstnanosti, 

důstojné práce, mezd zajišťujících 

dostatečnou životní úroveň, sociální 

a hospodářské soudržnosti a sociální 

ochrany pro všechny, cestu zajišťující co 

nejvyšší životní standardy, uzpůsobenou 

rozvojovým potřebám každého členského 

státu, zejména méně rozvinutých států, 

cesta podporující skutečnou konvergenci, 

pomáhající snižovat rozdíly v úrovni 

rozvoje mezi členskými státy a vyrovnávat 

stávajících hospodářské, sociální 

a regionální nerovnosti; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/28 

Pozměňovací návrh  28 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Luke Ming Flanagan  
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16b. vyslovuje se pro vytvoření programu 

podpory zemí, jejichž další setrvávání 

v eurozóně se ukázalo být neudržitelným; 

z tohoto programu by byla poskytována 

vhodná kompenzace za škody způsobené 

vyjednaným vystoupením z eurozóny; 

Or. en 
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6.3.2015 A8-0027/29 

Pozměňovací návrh  29 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Liadh Ní Riada, Paloma López 

Bermejo  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 
Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 c (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16c. vyzývá tomu, aby byly na podporu 

ekonomik zemí, v nichž probíhá zásah 

Trojky, vytvořeny nouzové plány 

poskytování finančních zdrojů 

a povolování nezbytných výjimek 

z fungování jednotného trhu a společných 

politik; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

6.3.2015 A8-0027/30 

Pozměňovací návrh  30 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, 

Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Kostas Chrysogonos, Malin Björk, Fabio De Masi, 

Pablo Echenique, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, 

Luke Ming Flanagan  
za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0027/2015 

José Manuel Fernandes 

Pokyny pro rozpočet na rok 2016 – oddíl III 

2015/2008(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  16d. vyzývá Komisi, aby boj proti chudobě 

učinila jednou ze svých skutečných 

priorit, a to tím, že předloží návrhy 

konkrétních opatření ke snížení chudoby 

a navrhne způsob, jak by rozpočet EU 

mohl – kromě milionů eur vyčleněných na 

propagaci této politiky – doplnit opatření 

přijatá na úrovni členských států; 

Or. en 

 

6.3.2015 A8-0027/31 

Pozměňovací návrh  31 

João Ferreira, Miguel Viegas, Inês Cristina Zuber, Martina Michels, Marisa Matias, 

Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Fabio De Masi, 

Lidia Senra Rodríguez, Pablo Echenique, Tania González Peñas, Luke Ming Flanagan, 

Curzio Maltese, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Pablo Iglesias, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Sofia Sakorafa  

za skupinu GUE/NGL 
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Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. vyzývá k tomu, aby byla současná 

strategie Evropa 2020 nahrazena 

„Evropskou strategií solidarity 

a udržitelného rozvoje“ na základě 

nového souboru politik v ekonomické, 

sociální a environmentální oblasti, které 

budou vytvářet pobídky pro investice 

v těchto oblastech: 

 i) kvalita práce po všech stránkách (mzdy, 

stabilita, pracovní podmínky a vzdělávání) 

a zlepšování kvalifikace v zájmu získání 

vysoce kvalifikované a vzdělané pracovní 

síly, 

 ii) základní infrastruktura a podpůrná 

infrastruktura pro průmysl, 

 iii) veřejné služby v zájmu zvýšení jejich 

kvality, 

 iv) silná politika soudržnosti s cílem 

podporovat sociální a hospodářskou 

soudržnost, 

 v) ochrana životního prostředí 

a přírodních zdrojů, 

 vi) zlepšování pracovních, sociálních 

a bezpečnostních norem a norem v oblasti 

životního prostředí v zájmu harmonizace, 

která umožní splnit nejpřísnější normy, 

 vii) sociální ekonomika, 

 viii) sociální ochrana s cílem vymýtit 

chudobu a bojovat proti sociální 

vyloučenosti, 

 ix) (veřejný) výzkum a inovace, aby z nich 

měli prospěch všichni občané, 

 x) podpora kultury a zapojení veřejnosti, 

 xi) postupná „dematerializace“ 

hospodářství; 

Or. en 
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