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 A8-0224/21 

Pozměňovací návrh  21 

Younous Omarjee, Liadh Ní Riada, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, 

Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis 

Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že výsledek 

referenda ve Spojeném království ukazuje, 

že potřebujeme jinou Evropu, kterou je 

nutné vybudovat se souhlasem občanů, 

kteří očekávají konkrétní rozhodnutí v 

sociální oblasti, např. pokud jde o 

vytváření pracovních míst, 

transparentnost a sociální zabezpečení, 

a odmítají úsporná opatření; 

Or. en 
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 A8-0224/22 

Pozměňovací návrh  22 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že při přezkumu VFR v 

roce 2016 je třeba vzít v potaz celou řadu 

závažných krizí a nových politických 

iniciativ, s nimiž se v době schvalování 

VFR nepočítalo, a vyhodnotit jejich 

rozpočtové důsledky; mimo jiné poukazuje 

na migrační a uprchlickou krizi, krizové 

události v zahraničí, vnitřní bezpečnostní 

problémy, krizi v zemědělství, financování 

Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), platební krizi v rozpočtu EU, trvale 

vysokou nezaměstnanost, zvláště mladých 

lidí, a chudobu a sociální vyloučení; 

poukazuje dále na nedávno přijatou 

mezinárodní dohodu o změně klimatu a 

rostoucí tlak na rozvojovou politiku; 

poznamenává, že aby bylo možné tyto 

nové a naléhavé potřeby financovat, bylo 

považováno za nutné využít v nebývalé 

míře mechanismy flexibility a zvláštní 

nástroje VFR, neboť se ukázalo, že stropy 

VFR jsou v některých okruzích příliš 

nízké; domnívá se, že v posledních dvou 

letech došlo k tomu, že VFR byl v zásadě 

využit až po svůj limit; 

6. domnívá se, že při přezkumu VFR v 

roce 2016 je třeba vzít v potaz celou řadu 

závažných krizí a nových politických 

iniciativ, s nimiž se v době schvalování 

VFR nepočítalo, a vyhodnotit jejich 

rozpočtové důsledky; mimo jiné poukazuje 

na migrační a uprchlickou krizi, hlubokou 

finanční krizi a mimořádně přísné politiky 

úsporných opatření, krizové události v 

zahraničí, vnitřní bezpečnostní problémy, 

krizi v zemědělství, financování 

Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), platební krizi v rozpočtu EU, trvale 

vysokou nezaměstnanost, zvláště mladých 

lidí, a chudobu a sociální vyloučení; 

poukazuje dále na nedávno přijatou 

mezinárodní dohodu o změně klimatu a 

rostoucí tlak na rozvojovou politiku; 

poznamenává, že aby bylo možné tyto 

nové a naléhavé potřeby financovat, bylo 

považováno za nutné využít v nebývalé 

míře mechanismy flexibility a zvláštní 

nástroje VFR, neboť se ukázalo, že stropy 

VFR jsou v některých okruzích příliš 

nízké; domnívá se, že v posledních dvou 

letech došlo k tomu, že VFR byl v zásadě 

využit až po svůj limit; 
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Or. en 



 

AM\1100100CS.doc  PE585.330v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0224/23 

Pozměňovací návrh  23 

Dimitrios Papadimoulis, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, 

Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Younous 

Omarjee, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. domnívá se, že při přezkumu VFR v 

roce 2016 je třeba vzít v potaz celou řadu 

závažných krizí a nových politických 

iniciativ, s nimiž se v době schvalování 

VFR nepočítalo, a vyhodnotit jejich 

rozpočtové důsledky; mimo jiné poukazuje 

na migrační a uprchlickou krizi, krizové 

události v zahraničí, vnitřní bezpečnostní 

problémy, krizi v zemědělství, financování 

Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), platební krizi v rozpočtu EU, trvale 

vysokou nezaměstnanost, zvláště mladých 

lidí, a chudobu a sociální vyloučení; 

poukazuje dále na nedávno přijatou 

mezinárodní dohodu o změně klimatu a 

rostoucí tlak na rozvojovou politiku; 

poznamenává, že aby bylo možné tyto 

nové a naléhavé potřeby financovat, bylo 

považováno za nutné využít v nebývalé 

míře mechanismy flexibility a zvláštní 

nástroje VFR, neboť se ukázalo, že stropy 

VFR jsou v některých okruzích příliš 

nízké; domnívá se, že v posledních dvou 

letech došlo k tomu, že VFR byl v zásadě 

využit až po svůj limit; 

6. domnívá se, že při přezkumu VFR v 

roce 2016 je třeba vzít v potaz celou řadu 

závažných krizí a nových politických 

iniciativ, s nimiž se v době schvalování 

VFR nepočítalo, a vyhodnotit jejich 

rozpočtové důsledky; mimo jiné poukazuje 

na vážnou hospodářskou a finanční krizi, 

narůstající nerovnosti v rámci členských 

států a regionů i mezi nimi, migrační a 

uprchlickou krizi, krizové události v 

zahraničí, vnitřní bezpečnostní problémy, 

krizi v zemědělství, financování 

Evropského fondu pro strategické investice 

(EFSI), platební krizi v rozpočtu EU, trvale 

vysokou nezaměstnanost, zvláště mladých 

lidí, a chudobu a sociální vyloučení; 

poukazuje dále na nedávno přijatou 

mezinárodní dohodu o změně klimatu a 

rostoucí tlak na rozvojovou politiku; 

poznamenává, že aby bylo možné tyto 

nové a naléhavé potřeby financovat, bylo 

považováno za nutné využít v nebývalé 

míře mechanismy flexibility a zvláštní 

nástroje VFR, neboť se ukázalo, že stropy 

VFR jsou v některých okruzích příliš 

nízké; domnívá se, že v posledních dvou 

letech došlo k tomu, že VFR byl v zásadě 
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využit až po svůj limit; 

Or. en 
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 A8-0224/24 

Pozměňovací návrh  24 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Martina Michels, Stelios 

Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, 

Barbara Spinelli, Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí 

odpovídat politickým a strategickým 

prioritám EU a zajistit rovnováhu mezi 

dlouhodobými prioritami a novými 

výzvami; zdůrazňuje, že v této souvislosti 

musí rozpočet EU hrát klíčovou úlohu při 

plnění společné dohodnuté strategie EU 

2020, která představují hlavní cíle a 

priority Unie (?); domnívá se proto, že 

mezi úkoly přezkumu VFR by měla patřit i 

kvalitativní analýza toho, zda a do jaké 

míry bylo dosaženo cílů stanovených v této 

strategii; trvá na tom, že spolu s tímto 

posouzením je třeba provést prognózu, zda 

finanční zdroje vyčleněné na podporu 

uvedené strategie na zbývající roky 

současného VFR budou dostatečně vysoké, 

aby bylo zajištěno její úspěšné provedení; 

7. zdůrazňuje, že rozpočet EU musí 

odpovídat politickým a strategickým 

prioritám EU a zajistit rovnováhu mezi 

dlouhodobými prioritami a novými 

výzvami; zdůrazňuje, že v této souvislosti 

musí rozpočet EU hrát klíčovou úlohu při 

plnění společné dohodnuté strategie EU 

2020, která představují hlavní cíle a 

priority Unie (?); domnívá se proto, že 

mezi úkoly přezkumu VFR by měla patřit i 

kvalitativní analýza toho, zda a do jaké 

míry bylo dosaženo cílů stanovených v této 

strategii; trvá na tom, že spolu s tímto 

posouzením je třeba provést prognózu, zda 

finanční zdroje vyčleněné na podporu 

uvedené strategie na zbývající roky 

současného VFR budou dostatečně vysoké 

a zda budou správně přiděleny, aby bylo 

zajištěno její úspěšné provedení; 

Or. en 
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 A8-0224/25 

Pozměňovací návrh  25 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zdůrazňuje, že díky posílení zvláštních 

programů v rámci okruhu 4 byly 

vynaloženy značné rozpočtové prostředky 

na řešení základních příčin uprchlické a 

migrační krize, i když tyto prostředky stále 

nejsou dostatečné; připomíná přijatá 

opatření, jako bylo přesunutí prostředků ve 

výši 170 milionů EUR na opatření 

související s migrací a uprchlíky a 

schválení dalších  130 milionů EUR v 

okruhu 4 na činnosti spjaté s migrací a 

uprchlíky, spolu s přesuny prostředků v 

rámci nástroje předvstupní pomoci, 

nástroje pro rozvojovou spolupráci a 

evropského nástroje sousedství ve výši 430 

milionů EUR; dále připomíná, že s cílem 

řešit vnější rozměr migrační a uprchlické 

krize předložila Komise několik dalších 

návrhů, které ovlivňují rozpočet EU, 

například zřízení svěřenských fondů EU 

(fond Madad, jehož původní dopad na 

rozpočet se odhaduje na 570 milionů EUR, 

a nouzový svěřenský fond pro Afriku s 

původním dopadem na rozpočet přibližně 

405 milionů EUR) a uprchlického nástroje 

pro Turecko, na který má být z rozpočtu 

EU vyčleněna 1 miliarda EUR, a to 

nepočítaje další případné financování; 

zdůrazňuje, že rozpočet Unie může být 

zatížen i dalšími plánovanými kroky, které 

12. zdůrazňuje, že díky posílení zvláštních 

programů v rámci okruhu 4 byly 

vynaloženy značné rozpočtové prostředky 

na řešení uprchlické a migrační krize, i 

když tyto prostředky stále nejsou 

dostatečné; připomíná přijatá opatření, jako 

bylo přesunutí prostředků ve výši 170 

milionů EUR na opatření související s 

migrací a uprchlíky a schválení dalších  

130 milionů EUR v okruhu 4 na činnosti 

spjaté s migrací a uprchlíky, spolu s 

přesuny prostředků v rámci nástroje 

předvstupní pomoci, nástroje pro 

rozvojovou spolupráci a evropského 

nástroje sousedství ve výši 430 milionů 

EUR; rovněž bere na vědomí, že Komise 

předložila několik dalších návrhů, které 

ovlivňují rozpočet EU, například zřízení 

svěřenských fondů EU (fond Madad, jehož 

původní dopad na rozpočet se odhaduje na 

570 milionů EUR, a nouzový svěřenský 

fond pro Afriku s původním dopadem na 

rozpočet přibližně 405 milionů EUR) a 

uprchlického nástroje pro Turecko, na 

který má být z rozpočtu EU vyčleněna 1 

miliarda EUR, a to nepočítaje další 

případné financování; zdůrazňuje, že 

rozpočet Unie může být zatížen i dalšími 

plánovanými kroky, které oznámila 

Komise, například tzv. londýnským 
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oznámila Komise, například tzv. 

londýnským příslibem, a různými 

událostmi, např. summitem EU a Turecka 

pořádaným dne 18. března 2016; 

zdůrazňuje, že další budoucí rozpočtové 

potřeby musí rovněž umožňovat, aby byla 

pozornost věnována nejohroženějším 

migrantům, zejména ženám, dětem a 

LGBTI; obává se nicméně, že s ohledem 

na rozsah problémů, s nimiž se EU potýká, 

budou nutná další opatření; 

příslibem, a různými událostmi, např. 

summitem EU a Turecka pořádaným dne 

18. března 2016; zdůrazňuje, že další 

budoucí rozpočtové potřeby musí rovněž 

umožňovat, aby byla pozornost věnována 

nejohroženějším migrantům, zejména 

ženám, dětem a LGBTI; obává se nicméně, 

že s ohledem na rozsah problémů, s nimiž 

se EU potýká, budou nutná další opatření; 

Or. en 
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 A8-0224/26 

Pozměňovací návrh  26 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, Merja 

Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Barbara Spinelli, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. soudí, že v době schvalování VFR na 

období 2014–2020 nebylo možné 

předpovědět, jak velký  rozsah bude mít 

migrační a uprchlické krize a jaký bude 

finanční dopad opatření, které Komise 

iniciovala v zájmu řešení tohoto problému; 

podtrhuje skutečnost, že kvůli nedostatku 

zdrojů musela EU zřídit ad hoc „satelitní“ 

nástroje, společně financované členskými 

státy, rozpočtem EU a Evropským 

rozvojovým fondem, konkrétně svěřenské 

fondy EU (svěřenský fond Madad a 

svěřenský fond pro Afriku) a uprchlický 

nástroj pro Turecko; připomíná, že 

neexistence celkové rozpočtové strategie 

na řešení migrační a uprchlické krize 

způsobila, že Parlament byl vyřazen z 

rozhodování o využití prostředků z 

rozpočtu EU; zdůrazňuje, že vznik mnoha 

těchto nástrojů znamená, že EU bude 

muset problém demokratické kontroly v 

EU; zdůrazňuje nicméně, že členské státy 

zatím neposkytly očekávané příspěvky do 

svěřenských fondů, takže tyto fondy možná 

dosáhnou svých cílů; znovu vyzývá 

členské státy, aby neprodleně splnily své 

závazky a dostály svým povinnostem; 

13. soudí, že v době schvalování VFR na 

období 2014–2020 nebylo možné 

předpovědět, jak velký  rozsah bude mít 

migrační a uprchlické krize a jaký bude 

finanční dopad opatření, které Komise 

iniciovala v zájmu řešení tohoto problému; 

podtrhuje skutečnost, že kvůli nedostatku 

zdrojů musela EU zřídit ad hoc „satelitní“ 

nástroje, společně financované členskými 

státy, rozpočtem EU a Evropským 

rozvojovým fondem, konkrétně svěřenské 

fondy EU (svěřenský fond Madad a 

svěřenský fond pro Afriku) a uprchlický 

nástroj pro Turecko; připomíná, že 

neexistence celkové rozpočtové strategie 

na řešení migrační a uprchlické krize 

způsobila, že Parlament byl vyřazen z 

rozhodování o využití prostředků z 

rozpočtu EU; zdůrazňuje, že vznik mnoha 

těchto nástrojů znamená, že EU bude 

muset problém demokratické kontroly v 

EU; zdůrazňuje nicméně, že členské státy 

zatím neposkytly očekávané příspěvky do 

svěřenských fondů, takže tyto fondy možná 

dosáhnou svých cílů; znovu vyzývá 

členské státy, aby neprodleně splnily své 

závazky a dostály svým povinnostem; 

vyzývá Komisi a Radu, aby vytvořily 

doložku týkající se přistěhovalectví, na 
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jejímž základě by bylo možné vyloučit z 

výpočtu nadměrných schodků výdaje 

vynaložené členskými státy na řízení 

migračních toků a přijetí a integraci 

migrantů a uprchlíků; 

Or. en 
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 A8-0224/27 

Pozměňovací návrh  27 

Dimitrios Papadimoulis, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine 

Vergiat, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že EU trpí od vypuknutí 

celosvětové hospodářské a finanční krize 

nízkou a nedostatečnou úrovní investic; 

obzvláště konstatuje, že celkový objem 

investic byl v roce 2014 o 15 % nižší než v 

roce 2007, což znamená, že investice 

klesly o 430 miliard EUR; domnívá se, že 

nízká míra investac zpomaluje 

hospodářské oživení a má přímý vliv na 

růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost; 

14. připomíná, že EU trpí od vypuknutí 

celosvětové hospodářské a finanční krize 

nízkou, nerovnoměrnou a nedostatečnou 

úrovní investic; obzvláště konstatuje, že 

celkový objem investic byl v roce 2014 o 

15 % nižší než v roce 2007, což znamená, 

že investice klesly o 430 miliard EUR, a že 

propad investic v zemích zasažených 

hospodářskou krizí přesáhl 25 %; 

domnívá se, že nízká míra investic a jejich 

nerovnoměrnost zpomalují hospodářské 

oživení a má přímý dopad na růst, 

zaměstnanost, sociální soudržnost a 

konkurenceschopnost; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0224/28 

Pozměňovací návrh  28 

Younous Omarjee, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. připomíná, že EU trpí od vypuknutí 

celosvětové hospodářské a finanční krize 

nízkou a nedostatečnou úrovní investic; 

obzvláště konstatuje, že celkový objem 

investic byl v roce 2014 o 15 % nižší než v 

roce 2007, což znamená, že investice 

klesly o 430 miliard EUR; domnívá se, že 

nízká míra investac zpomaluje 

hospodářské oživení a má přímý vliv na 

růst, zaměstnanost a konkurenceschopnost; 

14. připomíná, že EU trpí od vypuknutí 

celosvětové hospodářské a finanční krize 

nízkou a nedostatečnou úrovní veřejných 

investic; rovněž konstatuje, že celkový 

objem soukromých investic byl v roce 

2014 o 15 % nižší než v roce 2007, což 

znamená, že investice klesly o 430 miliard 

EUR; domnívá se, že nízká míra veřejných 

i soukromých investic společně s 

úspornými opatřeními zpomalují 
hospodářské oživení a má přímý dopad na 

růst, zaměstnanost, nerovnosti, sociální 

zabezpečení a konkurenceschopnost; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 A8-0224/29 

Pozměňovací návrh  29 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. připomíná, že hlavní hrozbou pro 

hospodářství EU je nízká úroveň platební 

schopnosti soukromého bankovního 

systému a vysoké riziko domino efektu v 

případě, že některé banky, jejichž velikost 

nedovoluje jejich selhání, nakonec 

skutečně zkrachují; lituje skutečnosti, že 

debaty o změnách týkajících se rozpočtové 

kapacity eurozóny se využívají k tomu, aby 

byla zachována finanční regulace a 

měnová politika, které chrání postupy 

rentiérů a ohrožují investice a 

zaměstnanost; poukazuje na to, že tyto 

politiky jsou zjevně flexibilní pro účely 

oligopolů ve finančním systému, avšak 

nejsou schopny naplňovat sociální a 

produktivní funkce úvěru; konstatuje, že 

začlenění Evropského mechanismu 

stability, budoucího Evropského 

měnového fondu, jakožto obrovského 

finančního nástroje do Smluv by mohlo 

být oním finančním nástrojem, jímž by se 

ospravedlnilo současně několik následků: 

socializace soukromého dluhu do 

veřejného dluhu, vyšší veřejné výdaje na 

obnovení závazků bankovního systému, 

škrty v oblasti výběru daní, progresivita 

daňového režimu a odpovídající veřejné, 

sociální a pracovní politiky; 
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Or. en 
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 A8-0224/30 

Pozměňovací návrh  30 

Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos 

Chountis, Merja Kyllönen, Barbara Spinelli, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; opakuje, že jednoznačně 

podporuje myšlenku zřízení fondu EFSI, 

který poskytně silný a cílený impuls 

hospodářským odvětvím, která přispívají k 

růstu a zaměstnanosti; podotýká, že řada 

projektů již byla schválena a je ve fázi 

provádění; konstatuje, že záruku, kterou 

Unie poskytuje fondu EFSI, zajišťuje 

záruční fond v hodnotě 8 miliard EUR 

zřízený v rámci rozpočtu EU; 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; konstatuje, že záruku, kterou 

Unie poskytuje fondu EFSI, zajišťuje 

záruční fond v hodnotě 8 miliard EUR 

zřízený v rámci rozpočtu EU; 

Or. en 

 

 

 


