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2.3.2016 A8-0036/24 

Pozměňovací návrh  24 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Ba. vzhledem k tomu, že mají-li být 

kompenzovány slabé hospodářské oživení, 

nové latentní tendence ke krizi a 

narůstající rozdíly v EU, je nezbytné 

navýšit rozpočet Unie tak, aby byla 

zajištěna potřebná výše prostředků v 

rozpočtu na příští rok, a to se zvláštním 

důrazem na programy a projekty na 

podporu růstu a důstojného zaměstnání, 

vymýcení chudoby a investic do 

inteligentního, udržitelného a zeleného 

růstu a rozvoje; zdůrazňuje, že tyto 

dodatečné prostředky by měly pocházet 

z vyšších plateb členských států s 

nejvyšším hrubým národním důchodem a 

nejvyšším příjmem na obyvatele, aby byl 

napraven současný pokřivený a 

nespravedlivý systém pro stanovování výše 

příspěvků; znovu opakuje, že je nezbytné 

poskytnout větší podporu členským 

státům, zejména potýkají-li se s 

hospodářskou recesí, na investice do 

infrastruktury, sociálních zařízení, 

výzkumu, inovací a rozvoje; 

 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/25 

Pozměňovací návrh  25 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Kostas Chrysogonos, 

Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. konstatuje, že rozpočet Unie se ukázal 

být klíčovým zdrojem umožňujícím řešit 

nedávné krize a reagovat na potřeby, s 

nimiž se během jednání o VFR na období 

2014–2020 nepočítalo, jako je Evropský 

fond pro strategické investice (EFSI), 

migrační a uprchlická krize nebo 

geopolitické napětí v evropském 

sousedství, jež vede k řadě vážných 

problémů a nouzových situací, zatímco v 

EU je tempo ekonomického oživení a 

investic pod reálnými možnostmi a stále 

přetrvává nedostatek investic; 

1. zdůrazňuje, že prostředky z rozpočtu 

Unie je třeba přednostně vynakládat na 

politiky, které skutečně vedou ke 

sbližování, integraci a soudržnosti, a to na 

základě sociálního pokroku a solidarity, 

zaručení a prosazování tvorby důstojných, 

kvalitních a stabilních pracovních míst, 

udržitelného využívání přírodních zdrojů 

a ochrany životního prostředí; zdůrazňuje, 

že rozpočet Unie se ukázal být 

nedostatečným navzdory svému 

potenciálu stát se důležitým zdrojem pro 

řešení nedávných krizí a uspokojování 

potřeb, s nimiž se během jednání o VFR na 

období 2014–2020 nepočítalo, jako je 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), migrační a uprchlická krize nebo 

geopolitické napětí v evropském 

sousedství, jež vede k řadě vážných 

problémů a nouzových situací, zatímco v 

EU vedlo nízké tempo ekonomického 

oživení a soustavné snižování veřejných i 

soukromých investic, jež jsou pod svými 

reálnými možnostmi, k nedostatku investic 

a nárůstu nerovnosti mezi členskými státy, 

regiony a občany EU; 
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Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/26 

Pozměňovací návrh  26 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, 

Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  1a. 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 by měl být 

využíván na podporu úsilí o zvyšování 

reálných mezd a boj proti sociálnímu 

dumpingu v členských státech; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/27 

Pozměňovací návrh  27 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, 

Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že omezená kapacita 

rozpočtu Unie k řešení těchto krizí je v této 

fázi v první řadě důsledkem využití všech 

dostupných prostředků dohodnutých 

během jednání o VFR, a zejména využitím 

zvláštních nástrojů, jako je nástroj 

pružnosti; připomíná rozhodující úlohu 

Parlamentu při utváření těchto nástrojů 

během jednání o VFR; zdůrazňuje však, že 

pokud by se krize i nadále prohlubovaly, 

nebude k řešení tohoto problému stačit ani 

plná aktivace stávajících ustanovení o 

flexibilitě; v této souvislosti naléhavě 

vyzývá Radu, aby znovu zvážila svůj 

postoj k otázce sestavování rozpočtu pro 

zvláštní nástroje VFR, aby bylo možné 

uvolnit omezení svazující rozpočet Unie; v 

této souvislosti opět poukazuje na svůj 

dlouhodobý postoj, podle něhož by se 

prostředky na platby pro zvláštní nástroje 

(nástroj pružnosti, Fond solidarity 

Evropské unie, Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci a rezerva na 

pomoc při mimořádných událostech) měly 

vypočítávat nad rámec stropů VFR, jako je 

tomu v případě prostředků na závazky; 

2. zdůrazňuje, že omezená kapacita 

rozpočtu Unie k řešení těchto krizí je v této 

fázi v první řadě důsledkem využití všech 

dostupných prostředků dohodnutých 

během jednání o VFR, a zejména využitím 

zvláštních nástrojů, jako je nástroj 

pružnosti; připomíná rozhodující úlohu 

Parlamentu při utváření těchto nástrojů 

během jednání o VFR; zdůrazňuje však, že 

pokud by se krize i nadále prohlubovaly, 

nebude k řešení tohoto problému stačit ani 

plná aktivace stávajících ustanovení o 

flexibilitě; v této souvislosti naléhavě 

vyzývá Radu, aby znovu zvážila svůj 

postoj k otázce sestavování rozpočtu pro 

zvláštní nástroje VFR, aby bylo možné 

uvolnit omezení svazující rozpočet Unie; v 

této souvislosti opět poukazuje na svůj 

dlouhodobý postoj, podle něhož by se 

prostředky na platby pro zvláštní nástroje 

(nástroj pružnosti, Fond solidarity 

Evropské unie, Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci a rezerva na 

pomoc při mimořádných událostech) měly 

vypočítávat nad rámec stropů VFR, jako je 

tomu v případě prostředků na závazky; 



 

AM\1088423CS.doc  PE579.732v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

očekává, že tato otázka bude vyřešena v 

rámci přezkumu VFR v polovině období; 

domnívá se, že důkladný přezkum VFR by 

měl posoužit jako příležitost k odstranění 

nedostatků v klíčových oblastech a k 

zamezení hrozící krizi rozpočtu Unie, aby 

byla v rozpočtových položkách 

nejžádanějších programů EU, s důrazem 

na sociální rozvoj, zajištěna potřebná 

míra flexibility a byly nastaveny vyšší 

stropy; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/28 

Pozměňovací návrh  28 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, 

Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. zdůrazňuje, že je zapotřebí uplatňovat 

ucelenou evropskou investiční strategii v 

podobě „investičního programu EU pro 

udržitelný rozvoj a zaměstnanost“, na nějž 

budou vyčleněna nejméně 2 % HDP EU 

ročně po dobu 10 let a který by měl 

doplňovat podobná opatření členských 

států na podporu veřejných investic; 

poznamenává, že tento investiční program 

by se částečně financoval sám díky 

většímu růstu HDP a vyšším daňovým 

příjmům; vyzývá Komisi a Radu, aby 

zahrnuly potřebné dodatečné finanční 

prostředky do svého návrhu rozpočtu na 

rok 2017; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/29 

Pozměňovací návrh  29 

Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Marisa Matias, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Nadpis 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

Sestavování rozpočtu s ohledem na 

hospodářské prognózy a v souladu s 

evropským semestrem pro koordinaci 

hospodářských politik 

Sestavování rozpočtu s ohledem na 

hospodářské prognózy a v souladu 

s koordinací evropských politik 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/30 

Pozměňovací návrh  30 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Marisa Matias, Sabine Lösing, 

Fabio De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Javier Couso Permuy, 

Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) (po nadpisu 2) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  2a. žádá vypracování krizových plánů na 

podporu hospodářství zemí, v nichž 

zasahovala trojka, jež zajistí finanční 

prostředky a potřebné výjimky z fungování 

jednotného trhu a společných politik; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/31 

Pozměňovací návrh  31 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Fabio De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, 

Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. bere na vědomí evropskou hospodářskou 

prognózu (z podzimu roku 2015), která 

svědčí o mírném oživení, které však stále 

nedosahuje růstového potenciálu EU; 

zdůrazňuje však, že na toto oživení je třeba 

navázat posílením základů růstu s cílem 

podnítit vytváření pracovních příležitostí a 

zajistit návrat k plné zaměstnanosti, 

konstatuje, že dlouhodobá a velmi 

dlouhodobá nezaměstnanost, zejména v 

nejchudších regionech Unie a mezi 

mladými lidmi, je stále znepokojivě vysoká 

a EU má potíže s restrukturalizací 

průmyslu; konstatuje, že přetrvávají 

rozdíly v hospodářském rozvoji mezi 

evropskými regiony a členskými státy, a 

poukazuje na propast mezi nejchudšími a 

nejbohatšími Evropany; připomíná také 

skutečnost, že se objevují nové výzvy, jako 

je riziko zpomalení rozvíjejících se tržních 

ekonomik a celosvětového obchodu, a 

zejména tlak vyplývající z volatility na 

čínských trzích, potřeba řešit migrační a 

uprchlickou krizi a přetrvávající 

geopolitické napětí; 

3. bere na vědomí evropskou hospodářskou 

prognózu (z podzimu roku 2015), která 

svědčí o velmi mírném a pomalém oživení, 

které stále nedosahuje růstového potenciálu 

EU; zdůrazňuje však, že na toto oživení je 

třeba navázat posílením základů růstu s 

cílem podnítit vytváření pracovních 

příležitostí a zajistit urychlený návrat k 

plné zaměstnanosti; konstatuje, že 

dlouhodobá a velmi dlouhodobá 

nezaměstnanost, zejména v nejchudších 

regionech Unie a mezi mladými lidmi, je 

stále znepokojivě vysoká a EU má potíže s 

restrukturalizací průmyslu; vyjadřuje 

politování nad tím, že přetrvávají a 

narůstají rozdíly mezi evropskými regiony 

a členskými státy, pokud jde o 

hospodářské a sociální aspekty, a 

poukazuje na prohlubující se propast mezi 

nejchudšími a nejbohatšími Evropany; 

připomíná také skutečnost, že se objevují 

nové výzvy, jako je riziko zpomalení 

rozvíjejících se tržních ekonomik a 

celosvětového obchodu, a zejména tlak 

vyplývající z volatility na čínských trzích, 

potřeba řešit migrační a uprchlickou krizi a 
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přetrvávající geopolitické napětí; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/32 

Pozměňovací návrh  32 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále bere na vědomí roční analýzu růstu 

připravenou Komisí pro rok 2016; je 

rozhodně přesvědčen, že posílení investic, 

mj. lépe koordinovaným zvyšováním 

veřejných a soukromých investic se 

zaměřením na cíle strategie Evropa 2020, 

je tou správnou politickou reakcí k 

dosažení vyváženější hospodářské politiky; 

domnívá se, že tyto dva prvky je třeba vzít 

v úvahu při přípravě návrhu rozpočtu na 

rok 2017, jelikož by to mohlo usnadnit 

stanovování priorit v hospodářském 

kontextu; vyzývá proto k větší synergii 

mezi unijním rozměrem evropského 

semestru pro koordinaci hospodářských 

politik a rozpočtem Unie, jež je zároveň 

základním kamenem pro stabilitu 

eurozóny; 

4. dále bere na vědomí roční analýzu růstu 

připravenou Komisí pro rok 2016; je 

rozhodně přesvědčen, že posílení investic, 

mj. lépe koordinovaným zvyšováním 

veřejných a soukromých investic se 

zaměřením na cíle strategie Evropa 2020, 

je tou správnou politickou reakcí k 

dosažení vyváženější hospodářské politiky; 

zdůrazňuje, že je třeba vyvinout další úsilí 

o zvýšení investic, zejména vytvořením 

nových finančních nástrojů založených na 

novém evropském plánu pro veřejné 

investice, jež budou financovány z nových 

vlastních zdrojů na základě 

harmonizovanějšího a progresivnějšího 

daňového režimu; trvá na tom, že 

příspěvky členských států do rozpočtu EU 

by neměly být brány v úvahy pro účely 

výpočtu jejich strukturálního schodku; 

domnívá se, že tyto dva prvky je třeba vzít 

v úvahu při přípravě návrhu rozpočtu na 

rok 2017, jelikož by to mohlo usnadnit 

stanovování priorit v hospodářském 

kontextu; proto žádá větší součinnost a 

doplňkovost zejména mezi politikami 

veřejných investic v rozpočtech členských 

států a v rozpočtu Unie, především těmi, 
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které jsou zaměřeny na podporu růstu a 

udržitelné tvorby pracovních míst, které 

jsou základním kamenem EU;   

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/33 

Pozměňovací návrh  33 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Javier Couso 

Permuy, Kostas Chrysogonos, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. v této souvislosti vítá úsilí Komise o 

intenzivnější využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů na 

podporu klíčových priorit zdůrazněných v 

doporučeních pro jednotlivé země; bere na 

vědomí návrh Komise vytvořit program na 

podporu strukturální reformy a naléhavě 

vyzývá Komisi, aby zaručila, že tyto 

finanční prostředky budou vynakládány s 

cílem posílit hospodářskou, společenskou a 

územní soudržnost v souladu s článkem 

174 SFEU; 

 

5. v této souvislosti vítá úsilí Komise o 

intenzivnější využívání evropských 

strukturálních a investičních fondů na 

podporu klíčových priorit; vyjadřuje 

hluboké politování nad tím, že při jednání 

o rozpočtu EU na rok 2016 byla hned po 

prvním roce jejího provádění zastavena 

iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI), ačkoli nezaměstnanost 

mladých lidí zůstává v EU na nejvyšší 

úrovni, a žádá, aby byla tato iniciativa 

bezodkladně vyhodnocena a urychleně 

obnovena; bere na vědomí návrh Komise 

vytvořit program na podporu strukturální 

reformy a naléhavě vyzývá Komisi, aby 

zaručila, že tyto finanční prostředky budou 

vynakládány s cílem posílit hospodářskou, 

společenskou a územní soudržnost v 

souladu s článkem 174 SFEU; 

 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/34 

Pozměňovací návrh  34 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, 

Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, 

Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 

Javier Couso Permuy, Kostas Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, 

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Dimitrios Papadimoulis  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. s politováním konstatuje, že vyhýbání se 

dani z příjmu právnických osob způsobilo 

obrovské ztráty v daňových příjmech 

členských států, v důsledku čehož se 

snížily jejich příspěvky do rozpočtu EU; 

navíc soudí, že takováto nekalá daňová 

soutěž znamená v některých případech 

přenos HDP z jednoho členského státu do 

druhého a také přenos HND do daňových 

rájů mimo EU, čímž se snižují úhrnné 

příspěvky členských států do rozpočtu EU; 

7. s politováním konstatuje, že vyhýbání se 

dani z příjmu právnických osob způsobilo 

obrovské ztráty v daňových příjmech 

členských států, v důsledku čehož se 

snížily jejich příspěvky do rozpočtu EU; 

navíc soudí, že takováto nekalá daňová 

soutěž znamená v některých případech 

přenos HDP z jednoho členského státu do 

druhého a také přenos HND do daňových 

rájů mimo EU, čímž se snižují úhrnné 

příspěvky členských států do rozpočtu EU; 

žádá všechny členské státy, aby prosadily 

a zavedly konkrétní opatření aktivního 

boje proti korupci při zadávání veřejných 

zakázek; 

Or. en 

 

 

 


