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3.7.2017 A8-0249/23 

Pozměňovací návrh  23 

Liadh Ní Riada, Kateřina Konečná, 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 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6.  vyzdvihuje úlohu Evropského 

fondu pro strategické investice (EFSI) 

v souvislosti s řešením problému 
nedostatku investic v celé EU a mezi 

jednotlivými územími EU a napomáháním 
provádění strategických investic, které 

ve vztahu k hospodářství, životnímu 

prostředí a společnosti zajišťují vysokou 

úroveň přidané hodnoty; podporuje proto 

prodloužení jeho existence až do roku 

2020; poukazuje na rychlé odčerpávání 

prostředků nástroje pro malé a střední 

podniky v rámci fondu EFSI a vítá jeho 

zamýšlené navýšení; s politováním 

konstatuje, že neexistuje ucelený přístup 

k financování malých a středních 

podniků, který by poskytoval jasný 

přehled o celkových dostupných 

finančních prostředcích; zdůrazňuje, že 

v rámci probíhajících legislativních 

jednání trvá na tom, že kvůli tomuto 

prodloužení existence fondu by se ve 

stávajících programech EU neměly 

provádět žádné další škrty; má za to, že 

z fondu EFSI, jehož záruční fond je 

většinou financován z rozpočtu EU, by 

neměly být podporovány subjekty usazené 

nebo zaregistrované v jurisdikcích, které 

jsou na seznamu příslušné politiky EU 

týkající se nespolupracujících jurisdikcí 

nebo které nedodržují unijní či 

mezinárodní daňové standardy týkající se 

6. trvá na tom, že kritizuje a odsuzuje 

Evropský fond pro strategické investice 

(EFSI), jelikož nedokázal vyřešit problém 

nedostatku investic v celé EU; trvá na tom, 

že místo toho měl být na jednotlivých 

územích EU zaveden rozsáhlý a 

ambicióznější plán veřejných investic, jenž 

by napomáhal při provádění strategických 

strukturálních investic, které by ve vztahu 

k hospodářství, veřejnému sektoru, 

životnímu prostředí a společnosti zajistily 

vysokou úroveň přidané hodnoty. 
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transparentnosti a výměny informací; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/24 

Pozměňovací návrh  24 

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 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. s uspokojením bere na vědomí 

iniciativy EU v oblasti obranného 

výzkumu a ve vývoji a pořizování 

technologií, které v tomto odvětví přispějí 

k dosažení úspor z rozsahu a k větší 

koordinaci postupu členských států, 

a pokud budou správně vypracovány, 

povedou na úrovni členských států 

k racionálnějším výdajům na obranu a k 

dosažení úspor; zdůrazňuje také, že je 

nutné zlepšit konkurenceschopnost 

a inovační schopnost evropského 

obranného průmyslu; připomíná svůj 

dřívější postoj, že nové iniciativy v této 

oblasti by měly být financovány z nových 

zdrojů, a nikoli na úkor stávajících 

programů, včetně nástroje na propojení 

Evropy; 

vypouští se 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/25 

Pozměňovací návrh  25 

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 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. poznamenává, že Komise 

nevyhověla žádosti Parlamentu, aby 

předložila posouzení možnosti poskytování 

síťové jízdenky Interrail po Evropě 

k 18. narozeninám a aby spolu s tím 

předložila příslušné návrhy; domnívá se, že 

tyto návrhy mají potenciál zvýšit evropské 

povědomí a identitu; poukazuje však na to, 

že veškeré nové projekty je nutné 

financovat na základě nových finančních 

zdrojů, aby neměly negativní vliv na 

stávající programy, a že by měly zahrnovat 

co největší část společnosti; důrazně 

opakuje svou předchozí výzvu, aby 

Komise v této věci předložila příslušné 

návrhy; 

8. poznamenává, že Komise 

nevyhověla žádosti Parlamentu, aby 

předložila posouzení možnosti poskytování 

síťové jízdenky Interrail po Evropě 

k 18. narozeninám a aby spolu s tím 

předložila příslušné návrhy; domnívá se, že 

ačkoliv mají tyto návrhy potenciál zvýšit 

evropské povědomí, jsou nedostačující, a 

trvá na tom, že potřebné jsou programy, 

které by posílily sociální začlenění a 

vytvářením udržitelných a stabilních 

pracovních míst by usilovaly o snižování 

sociálních rozdílů;  poukazuje na to, že 

nové projekty je nutné financovat na 

základě nových finančních zdrojů, a vyzývá 

k dalšímu posílení všech stávajících 

programů, jejichž účelem je zlepšovat 

sociální začlenění a integraci; důrazně 

opakuje svou předchozí výzvu, aby 

Komise v této věci předložila příslušné 

návrhy; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/26 

Pozměňovací návrh  26 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, 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 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyjadřuje značné politování nad 

návrhem evropského sociálního pilíře a 

nad diskusním dokumentem o sociálním 

rozměru Evropy, neboť jsou to zavádějící 

a vágní dokumenty, které se snaží odvést 

pozornost od politiky úsporných opatření, 

která přispěla k hluboké hospodářské krizi 

v EU a podnítila rozšíření nejistých 

pracovních podmínek a nerovnosti mezi 

ženami a muži; odsuzuje prezentované 

interinstitucionální vyhlášení evropského 

sociálního pilíře, jehož cílem je nastolit v 

Evropě harmonizovanou a nízkou úroveň 

sociálních práv, která oslabí pracovní a 

sociální práva pracovníků, jejímž účelem 

bude další vykořisťování a prohlubování 

chudoby občanů a současně legitimizace 

antisociálních a nedemokratických 

nástrojů, jako je rámec pro správu 

ekonomických záležitostí, evropský 

semestr a fiskální smlouva; tvrdí, že 

skutečné sociální politiky lze dosáhnout 

pouze vybudováním jiné Evropy – Evropy, 

která se odpoutá od úsporných opatření a 

politiky konkurenceschopnosti, 

liberalizace a deregulace trhu práce, jež v 

členských státech poškozují sociální a 

pracovní práva a omezují mzdy; 
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Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/27 

Pozměňovací návrh  27 

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 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. s potěšením konstatuje, že návrh 

rozpočtu na rok 2018 počítá s přidělením 

dodatečných prostředků na Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a 

zohledňuje tak předchozí výzvy 

Parlamentu k zachování tohoto programu; 

současně bere na vědomí návrh opravného 

rozpočtu na třetí čtvrtletí roku 2017, jehož 

součástí je uvolnění 500 milionů EUR na 

závazcích na uvedenou iniciativu, jak se na 

tom v rámci dohodovacího řízení 

o rozpočtu v roce 2017 dohodly Parlament 

a Rada; je přesvědčen, že navržené částky 

nebudou stačit k tomu, aby tato iniciativa 

dosáhla svých cílů, a domnívá se, že aby 

bylo možné účinně řešit problém 

nezaměstnanosti mládeže, musí tato 

iniciativa i nadále přispívat k plnění 

prioritního cíle Unie v oblasti růstu a 

pracovních míst; trvá na tom, že je 

zapotřebí účinně reagovat na 

nezaměstnanost mladých lidí v celé Unii, a 

zdůrazňuje, že Iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí může být dále 

zlepšována a může být efektivnější, 

zejména tím, že bude zajištěno, aby byla 

skutečným evropským přínosem, pokud jde 

o politiku zaměstnanosti mladých lidí 

v členských státech a že nebude nahrazovat 

financování někdejších opatření členských 

9. s potěšením konstatuje, že návrh 

rozpočtu na rok 2018 počítá s přidělením 

dodatečných prostředků na Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí, a 

zohledňuje tak předchozí výzvy 

Parlamentu k zachování tohoto programu; 

současně bere na vědomí návrh opravného 

rozpočtu na třetí čtvrtletí roku 2017, jehož 

součástí je uvolnění 500 milionů EUR na 

závazcích na uvedenou iniciativu, jak se na 

tom v rámci dohodovacího řízení 

o rozpočtu v roce 2017 dohodly Parlament 

a Rada; je přesvědčen, že navržené částky 

nebudou stačit k tomu, aby tato iniciativa 

dosáhla svých cílů, tj. účinně řešit problém 

nezaměstnanosti mládeže; trvá na tom, že 

je zapotřebí účinně reagovat na 

nezaměstnanost mladých lidí v celé 

Evropské unii; zdůrazňuje, že má-li 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí účinně řešit nezaměstnanost 

mládeže, pak potřebuje více zdrojů, a 

vyzývá Komisi a Radu, aby prostředky 

vyčleněné na tuto iniciativu výrazně 

zvýšily; zdůrazňuje, že pouze robustní 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí má potenciál přispívat 

k plnění prioritního cíle Unie v oblasti 

růstu a vytváření důstojných, kvalitních a 

dlouhodobých pracovních míst a 
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států; kvalifikací; podtrhuje, že Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí je 

třeba výrazně posílit a zlepšit tak, aby její 

vliv byl skutečným evropským přínosem, 

pokud jde o politiku zaměstnanosti 

mladých lidí v členských státech, a 

zdůrazňuje, že tato iniciativa nebude 

nahrazovat financování někdejších opatření 

členských států; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/28 

Pozměňovací návrh  28 

Martina Michels, 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 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. je vážně znepokojen návrhy 

uvedenými v diskusním dokumentu 

Komise, které se týkají budoucnosti 

financí EU a podle nichž má být sníženo 

financování politiky soudržnosti, 

financování má být těsněji spojeno se 

správou ekonomických záležitostí, s 

evropským semestrem a takzvanými 

strukturálními reformami a podle nichž se 

předpokládá větší využívání finančních 

nástrojů; je přesvědčen, že je třeba, aby 

byl podíl rozpočtu EU věnovaný na 

politiku soudržnosti po roce 2020 

zachován přinejmenším na stávající 

úrovni nebo i navýšen, aby byla politika 

soudržnosti s ohledem na své cíle schopna 

čelit složitým vnitřním a vnějším výzvám; 

domnívá se, že tato politika nesmí být za 

žádných okolností oslabena, a to ani 

brexitem, a že část celkového rozpočtu EU 

vyčleněná na tuto politiku by neměla být 

snižována odčerpáváním prostředků na 

nové výzvy; staví se proti 

makroekonomické podmíněnosti a 

zdůrazňuje, že veškeré vazby mezi 

politikou soudržnosti a správou 

ekonomických záležitostí v rámci 

evropského semestru musí být vyvážené, 

reciproční a nerepresivní ve vztahu ke 

všem zúčastněným stranám; nesouhlasí se 

závaznými kvantitativními cíli 
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stanovenými pro používání finančních 

nástrojů a zdůrazňuje, že využívání 

finančních nástrojů by nemělo vést ke 

snižování grantů ani rozpočtu EU obecně; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/29 

Pozměňovací návrh  29 

Miguel Viegas, 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 18 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. žádá o posouzení Evropského 

investičního fondu (EIF), a zejména jeho 

dopadu na vytváření trvalých a kvalitních 

pracovních míst, vytváření a fungování 

malých a středních podniků a na 

hospodářský růst na místní, regionální a 

vnitrostátní úrovni; zdůrazňuje, že EIF 

neprosazuje skutečnou investiční politiku, 

jejímž účelem by bylo ukončení 

nezaměstnanosti, zejména v nejchudších 

regionech a okrajových členských státech; 

vyjadřuje svůj nesouhlas se stávajícím 

víceletým finančním rámcem a 

zdůrazňuje, že je naléhavě nutné zavést 

nová cílená opatření, která pomohou 

nejchudším občanům a podpoří růst a 

rozvoj nejchudších regionů, v nichž jsou 

důsledky politiky úsporných opatření 

obzvláště tíživé; 

  

Or. en 



 

AM\1130097CS.docx  PE605.585v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

3.7.2017 A8-0249/30 

Pozměňovací návrh  30 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. rezolutně odsuzuje financování, 

které je poskytováno prostřednictvím 

programu Horizont 2020 izraelským 

podnikům, jež se aktivně podílejí na 

porušování mezinárodního práva a 

lidských práv, kterého se na palestinských 

územích dopouští Izrael; domnívá se, že 

žádný podnik, který pracuje na výzkumu 

pro vojenské účely, by neměl dostávat 

finanční prostředky z rozpočtu EU; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/31 

Pozměňovací návrh  31 

Miguel Viegas, Kateřina Konečná, Stelios Kouloglou, Jiří Maštálka, João Ferreira, João 

Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 33 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 33a. odsuzuje narůstající aktivity 

směřující k militarizaci EU; odmítá 

Evropskou bezpečnostní strategii a její 

společnou zahraniční a bezpečnostní 

politiku (SZBP) a společnou bezpečnostní 

a obrannou politiku (SBOP); požaduje 

ukončení spolupráce mezi EU a NATO a 

odmítá současnou politiku rozšiřování 

NATO; trvá na zrušení všech 

zahraničních vojenských základen v 

Evropě; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/32 

Pozměňovací návrh  32 

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 55 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 55a. připomíná rozhodnutí, které přijal 

Parlament při schvalování svého rozpočtu 

na rok 2017, a to vytvořit službu 

tlumočení všech rozprav v plénu do 

mezinárodního znakového jazyka, a 

vyzývá správní útvary, aby toto rozhodnutí 

bez prodlení uskutečnily; 

  

Or. en 
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3.7.2017 A8-0249/33 

Pozměňovací návrh  33 

Miguel Viegas, Marisa Matias, Eleonora Forenza, Curzio Maltese, Barbara Spinelli, 

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

Maštálka, João Ferreira, João Pimenta Lopes 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. zdůrazňuje význam Fondu 

solidarity Evropské unie (EUSF), který 

byl vytvořen, aby bylo možné reagovat na 

velké přírodní katastrofy, a vyjadřuje 

evropskou solidaritu regionům, které byly 

v Evropě zasaženy nějakou přírodní 

katastrofou, a bere na vědomí navržené 

zvýšení v prostředcích na závazky a na 

platby pro EUSF; vyzývá Komisi, aby 

neprodleně posoudila, zda bude nezbytné 

další navýšení, zejména s přihlédnutím 

k zemětřesením v Itálii a požárům ve 

Španělsku a Portugalsku (kde došlo k 

tragickým úmrtím), které měly dramatický 

a výrazný dopad na život lidí, obzvláště v 

chudých regionech; vyzývá k tomu, aby 

pravidla pro mobilizaci tohoto fondu byla 

upravena tak, že umožní včasné a pružné 

využití prostředků z fondu, zahrnou širší 

okruh katastrof se značnými následky a 

zkrátí dobu mezi katastrofou a dostupností 

příslušných fondů; 
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Pozměňovací návrh  34 

Martina Michels, Stelios Kouloglou 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0249/2017 

Siegfried Mureşan 

Rozpočet na rok 2018 – mandát pro třístranná jednání 

2017/2043(BUD) 

Návrh usnesení 

Právní východisko 7 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 

13. června 2017 o stavebních kamenech 

politiky soudržnosti EU po roce 20201, 

________ 

1Přijaté texty, P8_TA(2017)0254. 
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