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3.7.2017 A8-0249/13 

Pozměňovací návrh  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. připomíná, že Parlament ve svém 

usnesení ze dne 15. března 2017 potvrdil, 

že udržitelný růst, důstojná, kvalitní a 

stabilní pracovní místa, sociálně-

ekonomická soudržnost, bezpečnost, 

migrace a změna klimatu jsou základními 

problémy a hlavními prioritami rozpočtu 

EU na rok 2018; 

1. připomíná, že Parlament ve svém 

usnesení ze dne 15. března 2017 potvrdil, 

že udržitelný růst, důstojná, kvalitní a 

stabilní pracovní místa, sociálně-

ekonomická soudržnost, migrace a změna 

klimatu jsou základními problémy a 

hlavními prioritami rozpočtu EU na rok 

2018; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/14 

Pozměňovací návrh  14 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. je toho názoru, že krize, které EU 

čelí, je výsledkem rámce stanoveného 

Lisabonskou smlouvou a předcházejícími 

smlouvami a že tuto situaci nelze ve 

stávajícím rámci překonat; poukazuje na 

to, že je třeba zavést reverzibilitu smluv, 

které regulují integraci, s cílem zrušit 

především Lisabonskou smlouvu společně 

se zrušením rozpočtového paktu a 

Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v 

hospodářské a měnové unii, souboru šesti 

právních aktů a souboru dvou právních 

aktů; vyzývá k uspořádání mezivládní 

konference, kterou by svolala Evropská 

rada a jejímž cílem by bylo řešit 

reverzibilitu a zrušení Smluv; zdůrazňuje, 

že je naléhavě třeba, aby členské státy 

opět mohly rozhodovat o hospodářské 

politice, která by nejlépe řešila jejich 

potřeby; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/15 

Pozměňovací návrh  15 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1b. poukazuje na skutečnost, že míra 

zadlužení v řadě zemí EU nadále patří 

mezi nejvyšší na světě; žádá proto Komisi 

a členské státy, aby v nejzadluženějších 

zemích zahájily a podporovaly proces 

opětovného jednání o veřejném dluhu 

(pokud jde o příslušné částky, splatnost a 

úrokové sazby) a zrušení jeho spekulativní 

a nezákonné složky s cílem zajistit, aby 

byla dluhová služba slučitelná s 

hospodářským a sociálním rozvojem; 

konstatuje, že oživení hospodářství 

členských států nelze dosáhnout bez 

odpuštění dluhu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/16 

Pozměňovací návrh  16 

Miguel Viegas  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1c. vyzývá k vytvoření krizových plánů 

na podporu hospodářství těch zemí, na 

něž byly zaměřeny intervence trojky, a k 

tomu, aby tyto plány poskytovaly finanční 

zdroje a umožňovaly nezbytné výjimky z 

fungování jednotného trhu a společných 

politik; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/17 

Pozměňovací návrh  17 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. domnívá se, že vzhledem k tomu, 

že rozpočet EU na rok 2018 musí Evropské 

unii umožnit i nadále vytvářet udržitelný 

růst a pracovní místa a zároveň zajišťovat 

bezpečnost jejích občanů a řešit problémy 

v oblasti migrace, je návrh Komise dobrým 

výchozím bodem letošních jednání; lituje 

však, že návrh Komise neodpovídá v plné 

míře výzvě Parlamentu k přijetí opatření 

proti změně klimatu; 

2. domnívá se, že vzhledem k tomu, 

že rozpočet EU na rok 2018 musí Evropské 

unii umožnit i nadále vytvářet udržitelný 

růst a pracovní místa a zároveň zajišťovat 

sociální integraci jejích občanů a řešit 

problémy v oblasti migrace, je návrh 

Komise výchozím bodem letošních 

jednání; lituje však, že návrh Komise 

neodpovídá v plné míře výzvě Parlamentu 

k přijetí opatření proti změně klimatu; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/18 

Pozměňovací návrh  18 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, Xabier Benito 

Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. vítá rozhodnutí Komise zohlednit 

již nyní v návrhu rozpočtu výsledky 

přezkumu víceletého finančního rámce 

(VFR) na období let 2014–2020 v polovině 

období, ještě před jeho formálním 

schválením Radou, a vyslat tak jasný signál 

o důležitosti tohoto přezkumu a o potřebě 

větší pružnosti rozpočtu EU, která by měla 

Unii umožnit účinným způsobem reagovat 

na nové mimořádné situace a financovat 

své politické priority; 

3. vítá rozhodnutí Komise zohlednit 

již nyní v návrhu rozpočtu výsledky 

přezkumu víceletého finančního rámce 

(VFR) na období let 2014–2020 v polovině 

období, ještě před jeho formálním 

schválením Radou, a vyslat tak jasný signál 

o důležitosti tohoto přezkumu a o potřebě 

větší pružnosti rozpočtu EU, která by měla 

Unii umožnit účinným způsobem reagovat 

na nové mimořádné situace a financovat 

své politické priority v období po volbách 

ve Spojeném království, které se konaly 

dne 8. června 2017; dále zdůrazňuje, že je 

třeba přijmout specifická opatření k 

zajištění podpory těm regionům, na které 

bude mít vyjednané vystoupení z Unie 

zvláště citelný dopad, a to zejména Irsku; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyzývá k vytvoření specifických 

podpůrných programů pro země, v nichž 

panuje názor, že je členství v eurozóně již 

neudržitelné a neúnosné, přičemž by tyto 

programy poskytovaly přiměřenou 

kompenzaci způsobených škod v rámci 

vyjednaného odstoupení od jednotné 

měny v případě těch zemí, které o to 

usilují; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/20 

Pozměňovací návrh  20 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. opětovně vyjadřuje své pevné 

přesvědčení o tom, že předpokladem 

udržitelného růstu a tvorby stabilních 

a kvalitních pracovních míst v EU je 

zvýšení investic do výzkumu, inovací, 

infrastruktury, vzdělání a malých 

a středních podniků; vítá v této souvislosti 

navržené posílení programu Horizont 2020, 

nástroje pro propojení Evropy a programu 

Erasmus+, neboť tyto programy budou 

přímo přispívat k plnění těchto cílů; 

domnívá se nicméně, že bude nutné jej dále 

posílit, zejména vzhledem ke škrtům, 

k nimž v souvislosti s financováním těchto 

opatření došlo ve prospěch financování 

vynaloženého z EFSI; 

4. opětovně vyjadřuje své pevné 

přesvědčení o tom, že předpokladem 

udržitelného růstu a tvorby stabilních 

a kvalitních pracovních míst v EU je 

zvýšení investic do výzkumu, inovací, 

infrastruktury, vzdělání a malých 

a středních podniků; vítá v této souvislosti 

navržené posílení programu Horizont 2020, 

nástroje pro propojení Evropy a programu 

Erasmus+, neboť tyto programy budou 

přímo přispívat k plnění těchto cílů; 

domnívá se nicméně, že bude nutné jej dále 

posílit, zejména vzhledem ke škrtům, 

k nimž v souvislosti s financováním těchto 

opatření došlo ve prospěch financování 

vynaloženého z EFSI; zdůrazňuje, že 

taková opatření, pokud je bude provázet 

soubor účinných politik a investic 

k posílení veřejného sektoru, by mohla být 

impulzem, který by ve výsledku přinesl 

snížení investiční mezery a nerovností 

mezi jednotlivými regiony a členskými 

státy, a tedy prosperitu EU; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/21 

Pozměňovací návrh  21 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. domnívá se, že právní předpisy 

týkající se bankovní unie slouží pouze 

zájmům odvětví velkého finančního 

kapitálu v EU a porušují základní 

demokratické principy; vyzývá ke zrušení 

právních předpisů bankovní unie a 

konstatuje, že je třeba zajistit 

demokratickou veřejnou kontrolu nad 

bankovním systémem; 

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/22 

Pozměňovací návrh  22 

Liadh Ní Riada, Stelios Kouloglou, Xabier Benito Ziluaga  

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. připomíná, že Evropský účetní 

dvůr dospěl ve svých zvláštních zprávách 

č. 19/2016 a č. 5/2015 k závěru, že 

finanční nástroje Unie v rámci sdíleného 

řízení, včetně EFSI, byly 

překapitalizované a měly problém s 

kontrolou nad náklady/poplatky, 

přilákáním soukromého kapitálu a s 

opětovným využitím finanční podpory; 

dále konstatuje, že podle Evropského 

účetního dvora a na základě údajů a 

odhadů, které poskytla EIB, je stávající 

záruka dostatečná na další období 

fungování okna pro infrastrukturu a 

inovace (IIW), a namísto toho 

doporučuje, aby bylo zváženo pouze 

zvýšení záruky EU pro specializovaný 

nástroj pro malé a střední podniky, neboť 

by se tímto způsobem snížila roztříštěnost 

mezi EFSI a dalšími finančními nástroji; 

Or. en 

 

 


