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2.3.2016 A8-0036/35 

Pozměňovací návrh  35 

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

De Masi, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, 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 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. odmítá, aby byl rozpočet EU jakkoli 

využíván pro financování militární či 

neoliberální EU; prosazuje potřebu 

alternativního programu, který bude 

podporovat udržitelný rozvoj, posílenou a 

k životnímu prostředí ohleduplnou vnitřní 

poptávku založenou na progresivních 

mzdách, plné zaměstnanosti zahrnující 

práva a sociální zabezpečení, na vymýcení 

chudoby a sociálního vyloučení a na lepší 

sociální a hospodářské soudržnosti; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/36 

Pozměňovací návrh  36 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. zdůrazňuje, že rozpočet Společenství 

by se měl používat tak, aby se 

upřednostňovaly politiky zaměřené na 

reálnou konvergenci na základě 

sociálního pokroku a zaručování a 

prosazování potenciálu každé jednotlivé 

země, vytváření pracovních míst, 

udržitelného využívání přírodních zdrojů 

a ochrany 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 dalších úsporných 

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 ve 

složitější hospodářské a sociální situací; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/37 

Pozměňovací návrh  37 

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

De Masi, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, 

Kateřina Konečná, Patrick Le Hyaric, 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 8 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8b. domnívá se, že mají-li se skutečně řešit 

problémy udržitelného ekonomického 

růstu, nezaměstnanosti, chudoby, 

sociálního vyloučení a (platové) 

nerovnosti, je třeba se rozloučit se 

stávajícími politikami EU; zdůrazňuje, že 

je nutná nová strategie, která by pro 

Evropu stanovila 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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2.3.2016 A8-0036/38 

Pozměňovací návrh  38 

Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, 

Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina 

Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Javier Couso Permuy, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. zdůrazňuje, že rozpočet na rok 2017 

bude ovlivněn vnitřními a vnějšími 

bezpečnostními hrozbami, které mohou 

mít také podobu teroristických hrozeb 

nebo extrémismu, a prováděním sdíleného 

programu Unie a členských států, jehož 

cílem je dosáhnout toho, aby se EU stala 

prostorem svobody, bezpečnosti a práva; v 

této souvislosti zdůrazňuje důležitost 

rozpočtových nástrojů EU, jako je Fond 

pro vnitřní bezpečnost, pro řešení 

nejzásadnějších výzev a posílení 

operativní přeshraniční spolupráce; 

vypouští se 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/39 

Pozměňovací návrh  39 

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

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Matt Carthy, Jiří 

Maštálka, Kateřina Konečná, 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 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  15a. vyzývá Komisi, aby z boje proti 

chudobě učinila jednu 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 
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2.3.2016 A8-0036/40 

Pozměňovací návrh  40 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le 

Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, 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 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17a. zdůrazňuje své znepokojení nad 

vysokým počtem zpráv o nelidském 

zacházení a přijímacích podmínkách, jimž 

čelí uprchlíci a žadatelé o azyl ve sběrných 

střediscích, a to zejména jde-li o střediska 

čerpající finanční podporu EU; poukazuje 

zejména na znepokojující situaci v tzv. 

Direct Provision Centres v Irsku (systém 

středisek založený na přímém zaopatření 

imigrantů bez poskytování finančních 

dávek) a ve střediscích prvotního přijetí 

v italských městech Lampedusa a 

Pozzallo;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/41 

Pozměňovací návrh  41 

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

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

Martínez, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma 

López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina 

Anderson, Rina Ronja Kari, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine 

Vergiat, 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 17 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  17b. vyjadřuje své hluboké znepokojení 

nad nedostatečnou mírou ochrany 

nezletilých osob bez doprovodu po celou 

dobu jejich cesty na bezpečné místo a 

vyzývá k důkladnému prošetření případu 

10 000 nezvěstných dětí, o němž 

informoval EUROPOL; vyzývá 

k hloubkovému prověření všech opatření 

a projektů, zejména těch, které využívají 

finanční podpory EU a jsou prováděny za 

podpory členských států v oblasti migrace, 

azylu a řízení hranic, s cílem prověřit 

jejich soulad s evropským a mezinárodním 

právem, zejména s Chartou lidských práv 

OSN, Úmluvou o právním postavení 

uprchlíků z roku 1951, Úmluvou o 

právech dítěte, Evropskou úmluvou o 

lidských právech a Listinou základních 

práv Evropské unie;  

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/42 

Pozměňovací návrh  42 

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

González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Miguel Viegas, Estefanía Torres Martínez, Sofia 

Sakorafa, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Paloma López Bermejo, Marina Albiol 

Guzmán, Matt Carthy, Martina Anderson, Rina Ronja Kari, Barbara Spinelli, Martina 

Michels, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Javier Couso Permuy, Kostas 

Chrysogonos, Stelios Kouloglou, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka 

Kuneva, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. zdůrazňuje, že je třeba navýšit 

financování programů znovuusidlování, 

relokačních řízení a návratových operací, 

zejména z Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF), s cílem 

dosáhnout účinné evropské azylové a 

migrační politiky a zároveň předcházet 

nezákonné migraci a tuto migraci snižovat; 

zdůrazňuje, že v rámci rozpočtu EU je 

třeba vytvořit možnosti pro vytvoření 

oblastí pro znovuusídlení běženců a 

bezpečných zón na africkém kontinentě a 

Blízkém východě ve spolupráci s Africkou 

unií, Ligou arabských států a UNHCR; 

18. vyzdvihuje potřebu zajistit a zaručit, že 

lidská práva, občanská práva a svobody, 

sociální ochrana, včetně ochrany těch 

nejzranitelnějších, a poskytování 

zdravotní péče a sociálních a finančních 

dávek bude prováděno v plném souladu 

s mezinárodním právem, zejména s 

Chartou lidských práv OSN, Úmluvou o 

právním postavení uprchlíků z roku 1951, 

Úmluvou o právech dítěte, Evropskou 

úmluvou o lidských právech a Listinou 

základních práv Evropské unie; 
zdůrazňuje, že je třeba navýšit financování 

programů znovuusidlování a relokačních 

řízení, zejména z Azylového, migračního a 

integračního fondu (AMIF), s cílem 

dosáhnout solidárního přístupu k evropské 

azylové a migrační politice, jelikož 

bezpečné a zákonné postupy jsou jediným 

způsobem, jak zabránit nezákonné migraci 

a omezit ji; zdůrazňuje, že v rámci 

rozpočtu EU je třeba vytvořit případně 

prostřednictvím vytvoření nových 

finančních nástrojů možnosti pro 

vytvoření oblastí pro znovuusídlení 
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běženců a bezpečných zón na africkém 

kontinentě a Blízkém východě ve 

spolupráci s Africkou unií, Ligou 

arabských států a UNHCR; zdůrazňuje, že 

EU by tím nemělo být znemožněno 

přijmout svůj spravedlivý díl 

zodpovědnosti za přijetí uprchlíků 

v Evropě; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/43 

Pozměňovací návrh  43 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, 

Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Matt Carthy, Jiří Maštálka, Kateřina 

Konečná, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Javier Couso Permuy, 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 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26a. 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, 
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která umožní splnit nejpřísnější normy, 

 vii) sociální ekonomika, 

 viii) sociální zabezpečení s cílem vymýtit 

chudobu a bojovat proti sociálnímu 

vyloučení, 

 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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2.3.2016 A8-0036/44 

Pozměňovací návrh  44 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Sabine Lösing, Fabio De Masi, Sofia 

Sakorafa, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Stelios Kouloglou, Takis 

Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 26 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  26b. vyzývá ke zřízení podpůrných 

programů pro ty členské státy, které by si 

mohly přát vyjednávat o opuštění 

eurozóny na základě toho, že se jejich 

členství v této zóně stalo neudržitelným a 

neúnosným; domnívá se, že tyto programy 

by měly poskytovat přiměřenou 

kompenzaci za sociální a ekonomické 

škody, které členství v zóně jednotné měny 

způsobilo; 

Or. en 
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2.3.2016 A8-0036/45 

Pozměňovací návrh  45 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Marisa Matias, Paloma López Bermejo, 

Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Martina Michels, Javier Couso Permuy, 

Kostadinka Kuneva, Liadh Ní Riada, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. opakuje svůj postoj ve prospěch 

nezbytné zásadní reformy systému 

vlastních zdrojů Unie a přikládá nejvyšší 

politický význam činnosti skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje zřízené 

v rámci dohody o VFR na období 2014–

2020; očekává, že Komise a Rada akceptují 

konečný výsledek, který je očekáván na 

konci roku 2016, včetně jakéhokoli dalšího 

návrhu na nový vlastní zdroj; připomíná, že 

vůdčí myšlenkou stojící za reformou 

vlastních zdrojů je dosáhnout toho, aby 

příjmová strana rozpočtu Unie byla 

samostatnější, stabilnější, jednodušší, 

spravedlivější, udržitelnější a 

předvídatelnější, a zároveň zmírnit zátěž v 

podobě nadměrných výdajů 

z vnitrostátních rozpočtů a zvýšit 

transparentnost a viditelnost pro občany, 

aniž by se zvýšilo jejich celkové daňové 

zatížení; domnívá se, že aby bylo možné 

mít zcela nezávislý rozpočet EU, je třeba 

zavést skutečné vlastní zdroje; 

31. opakuje svůj postoj ve prospěch 

nezbytné zásadní reformy systému 

vlastních zdrojů Unie a přikládá nejvyšší 

politický význam činnosti skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje zřízené 

v rámci dohody o VFR na období 2014–

2020; očekává, že Komise a Rada akceptují 

konečný výsledek, který je očekáván na 

konci roku 2016, včetně jakéhokoli dalšího 

návrhu na nový vlastní zdroj; připomíná, že 

vůdčí myšlenkou stojící za reformou 

vlastních zdrojů je dosáhnout toho, aby 

příjmová strana rozpočtu Unie byla 

samostatnější, stabilnější, jednodušší, 

spravedlivější, udržitelnější a 

předvídatelnější, a zároveň zmírnit zátěž v 

podobě nadměrných výdajů 

z vnitrostátních rozpočtů a zvýšit 

transparentnost a viditelnost pro občany, 

aniž by se zvýšilo jejich celkové daňové 

zatížení; trvá na tom, že je třeba zajistit 

EU nové vlastní zdroje, mimo jiné na 

základě zdanění finančních transakcí a 

odpovídajícího zdanění všech 

nadnárodních společností, které jsou 

zapleteny do krácení daní; považuje toto 

řešení za vhodnou reakci na přání valné 

většiny občanů EU; domnívá se, že aby 

bylo možné mít zcela nezávislý rozpočet 
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EU, je třeba zavést skutečné vlastní zdroje; 
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