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18.10.2017 A8-0299/13 

Pozměňovací návrh  13 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že čtení rozpočtu na 

rok 2018 v Parlamentu plně zohledňuje 

politické priority, které Parlament přijal 

převážnou většinou hlasů ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2017 o obecných pokynech a ze dne 5. 

července 2017 o mandátu pro třístranná 

jednání; připomíná, že tyto priority se 

soustředí hlavně na udržitelný růst, 

pracovní místa, zejména pro mladé lidi, 

bezpečnost a změnu klimatu; 

1. čtení rozpočtu na rok 2018 

v Parlamentu zohledňuje politické priority, 

které Parlament přijal ve svých výše 

uvedených usneseních ze dne 15. března 

2017 o obecných pokynech a ze dne 5. 

července 2017 o mandátu pro třístranná 

jednání; trvá na tom, že priority Unie by se 

měly soustředit hlavně na dlouhodobá 

pracovní místa, zejména pro mladé lidi, 

udržitelný růst, změnu klimatu 

a solidaritu; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/14 

Pozměňovací návrh  14 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. upozorňuje na to, že Unie i nadále 

čelí řadě problémů, a je přesvědčen, že 

v rozpočtu Unie je nutno vyčlenit nezbytné 

finanční prostředky, aby bylo možné tyto 

politické priority splnit a aby Unie 

dokázala přijít s řešeními a účinně na tyto 

problémy reagovat – ovšem se zachováním 

rozpočtové kázně; zdůrazňuje, že by 

výdaje Unie měly vycházet ze zásady 

evropské přidané hodnoty a měly by 

respektovat zásadu subsidiarity; 

2. upozorňuje na to, že Unie i nadále 

čelí řadě problémů, a je přesvědčen, že 

v rozpočtu Unie je nutno vyčlenit nezbytné 

finanční prostředky, aby bylo možné tyto 

politické priority splnit a aby Unie 

dokázala přijít s řešeními a účinně na tyto 

problémy reagovat; zdůrazňuje, že by 

výdaje Unie měly vycházet ze zásady 

evropské přidané hodnoty a měly by 

respektovat zásadu subsidiarity; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/15 

Pozměňovací návrh  15 

Liadh Ní Riada, Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Jiří Maštálka, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel 

Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. zdůrazňuje, že je nutné okamžitě 

ukončit trend úsporných politik jak na 

vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU; 

trvá na tom, aby byla umožněna sociální 

Evropa, cesta k důstojné, kvalitní 

a dlouhodobé zaměstnanosti, aby se 

rozšířila sociální ochrana a pro všechny 

zajistilo zdraví a vzdělání, založené na 

sociální soudržnosti, integračních 

komunitách a silných veřejných sektorech 

zaručujících nejvyšší životní úroveň, která 

zohledňuje rozvojové potřeby každého 

regionu, každého členského státu, 

zejména těch nejméně rozvinutých, 

a upřednostňuje skutečnou konvergenci 

mezi regiony a členskými státy a zvyšuje 

veškeré úsilí o účinné snížení současných 

hospodářských a sociálních rozdílů; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/16 

Pozměňovací návrh  16 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Kostas Chrysogonos, Marisa Matias, 

Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López 

Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. trvá na své kritice a odsouzení 

Evropského fondu 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; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/17 

Pozměňovací návrh  17 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marisa 

Matias, Luke Ming Flanagan, Jaromír Kohlíček 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je velmi znepokojen zvyšováním 

nestability a nejistoty jak v Unii, tak mimo 

ni; trvá na tom, že je třeba přijmout zcela 

nový přístup, že je třeba znovu vyvážit 

přístup Unie k soudržnosti, integraci, 

míru, udržitelnému rozvoji a lidským 

právům; vyzývá Komisi a členské státy, 

aby spojily své úsilí při další podpoře 

udržování míru a předcházení 

konfliktům; připomíná světovou inspiraci, 

kterou přinesla Velkopáteční dohoda, 

a zároveň uznává nebývalé výzvy a tlaky 

po referendu ve Spojeném království 

v roce 2016; vyzývá Komisi a členské 

státy, aby zvýšily svou podporu usmíření 

a zaručily závazek Unie zajistit 

dodatečnou podporu financování míru 

v rozpočtu Unie na rok 2018, s cílem 

zajistit mír, stabilitu a usmíření v Irsku; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/18 

Pozměňovací návrh  18 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Merja Kyllönen, Dimitrios Papadimoulis, 

Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma 

López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. je přesvědčen, že v současnosti se 

sice zdá, že vrchol migrační a uprchlické 

krize je za námi, Unie ovšem musí být 

neustále připravena reagovat na jakékoli 

budoucí nepředvídané události v této 

oblasti a uplatňovat proaktivnější přístup 

v oblasti migrace; naléhavě proto vyzývá 

Komisi, aby neustále sledovala, zda je výše 

prostředků v okruhu 3 odpovídající, a plně 

využívala veškeré nástroje dostupné 

v rámci současného VFR k tomu, aby včas 

reagovala na případné nepředvídané 

události, které by mohly vyžadovat 

dodatečné finanční prostředky; připomíná, 

že i když se Unii podařilo zavést některé 

mechanismy pomáhající tuto situaci 

zvládnout, stejně podle UNHCR dorazilo 

dosud v letošním roce do Evropy po moři 

přes sto tisíc uprchlíků a migrantů; rozhodl 

se proto v omezené míře posílit Azylový, 

migrační a integrační fond a Fond pro 

vnitřní bezpečnost a také agentury 

s odpovědnostmi v oblasti azylu, jako je 
Evropský podpůrný úřad pro otázky azylu 

(EASO), kterým je třeba poskytnout 

odpovídající finanční a lidské zdroje; 

znovu konstatuje, že strop okruhu 3 je 

naprosto nedostatečný k tomu, aby bylo 

možno poskytnout odpovídající finanční 

8. je přesvědčen, že v současnosti se 

sice zdá, že vrchol migrační a uprchlické 

krize je za námi, Unie ovšem musí být 

neustále připravena reagovat na jakékoli 

budoucí nepředvídané události v této 

oblasti a uplatňovat proaktivnější přístup 

v oblasti migrace; naléhavě proto vyzývá 

Komisi, aby neustále sledovala, zda je výše 

prostředků v okruhu 3 odpovídající, a plně 

využívala veškeré nástroje dostupné 

v rámci současného VFR k tomu, aby včas 

reagovala na případné nepředvídané 

události, které by mohly vyžadovat 

dodatečné finanční prostředky; připomíná, 

že i když se Unii podařilo zavést některé 

mechanismy pomáhající tuto situaci 

zvládnout, stejně podle UNHCR dorazilo 

dosud v letošním roce do Evropy po moři 

přes sto tisíc uprchlíků a migrantů; rozhodl 

se proto posílit Evropský podpůrný úřad 

pro otázky azylu (EASO), jemuž je třeba 

poskytnout odpovídající finanční a lidské 

zdroje; znovu konstatuje, že strop okruhu 3 

je naprosto nedostatečný k tomu, aby bylo 

možno poskytnout odpovídající finanční 

prostředky na vnitřní dimenzi migrační 

a uprchlické krize a na jiné prioritní 

programy, jako jsou programy v oblasti 

kultury a občanství; 
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prostředky na vnitřní dimenzi migrační 

a uprchlické krize a na jiné prioritní 

programy, jako jsou programy v oblasti 

kultury a občanství; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/19 

Pozměňovací návrh  19 

Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, 

Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Marina Albiol 

Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela 

Vallina, João Ferreira, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. odmítá veškeré použití unijního 

rozpočtu k financování militaristického 

programu EU; připomíná, že z prostředků 

EU, včetně výzkumných grantů Komise, 

nemohou být financovány vojenské 

projekty; zdůrazňuje, že koncepce 

technologií dvojího užití nesmí být 

zneužívána k financování projektů, jež de 

facto sledují vojenské cíle, jako jsou např. 

bezpilotní letouny pro provádění bojových 

akcí s nasazením vyspělé techniky 

a bezpečnostního dohledu; trvá na tom, že 

je zapotřebí alternativní soubor programů 

v zájmu sociálněji orientované Evropy, jež 

by podporovala udržitelný rozvoj, vyšší 

vnitřní poptávku šetrnou k životnímu 

prostředí a založenou na progresivních 

mzdách, plnou zaměstnanost s právy 

zaměstnanců, sociální péči a opatření pro 

vymýcení chudoby a sociálního vyloučení 

a vyšší sociální a hospodářskou 

soudržnost; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/20 

Pozměňovací návrh  20 

Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Kostas Chrysogonos, 

Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. dospívá k závěru, že bude třeba 

využít veškeré možnosti dostupné 

v nařízení o VFR z hlediska flexibility, aby 

mohly být odpovídajícím způsobem 

financovány veškeré naléhavé potřeby, 

a také vzhledem k velmi napjatým 

rozpětím VFR v roce 2018; očekává, že 

Rada bude tento přístup sdílet a že během 

dohodovacího řízení bude dosaženo shody, 

což Unii umožní situaci úspěšně zvládnout 

a účinně reagovat na budoucí výzvy; 

zdůrazňuje, že skutečnost, že každý 

rozpočtový rok dochází k odchýlení se od 

původního finančního plánování podle 

současného VFR, je argumentem pro 

úpravu stropů ve VFR na období po roce 

2020 směrem vzhůru; 

16. dospívá k závěru, že bude třeba 

uplatnit veškeré možnosti dostupné 

v nařízení o VFR z hlediska flexibility 

a podstatného zvýšení stropů, aby mohly 

být odpovídajícím způsobem financovány 

veškeré naléhavé potřeby, a také vzhledem 

k velmi napjatým rozpětím VFR v roce 

2018; očekává, že Rada bude tento přístup 

sdílet a že během dohodovacího řízení 

bude dosaženo shody, což Unii umožní 

situaci úspěšně zvládnout a účinně 

reagovat na budoucí výzvy; zdůrazňuje, že 

skutečnost, že každý rozpočtový rok 

dochází k odchýlení se od původního 

finančního plánování podle současného 

VFR, je argumentem pro úpravu stropů ve 

VFR na období po roce 2020 směrem 

vzhůru; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/21 

Pozměňovací návrh  21 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Rina Ronja Kari, Jiří 

Maštálka, Liadh Ní Riada, Marisa Matias, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, 

João Pimenta Lopes, Miguel Viegas 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. zdůrazňuje význam stimulování 

kooperativního výzkumu v oblasti obrany 

v Evropě za účelem řešení hlavních 

nedostatků a nejistot v oblasti kapacit 

v době, kdy mezinárodní vývoj stále více 

vyžaduje, aby Evropa zvýšila své úsilí 

v oblasti obrany; je přesvědčen, že další 

výdaje na úrovni Unie v oblasti 

obranného výzkumu by měly být 

kompenzovány úsporami na vnitrostátní 

úrovni; podporuje zvýšení objemu 

prostředků přidělených na přípravné akce 

týkající se obranného výzkumu; žádá, aby 

se v příštím víceletém finančním rámci 

objevil program pro obranný výzkum 

s vyčleněným rozpočtem, znovu však 

opakuje svůj dlouholetý postoj, že by nové 

iniciativy by měly být financovány novými 

prostředky, a nikoli na úkor stávajících 

programů Unie; zdůrazňuje dále, že je 

nutné zvýšit konkurenceschopnost 

a zlepšit inovační schopnost evropského 

obranného průmyslu; 

vypouští se 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/22 

Pozměňovací návrh  22 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Liadh Ní Riada, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Paloma López Bermejo, Ángela Vallina 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0299/2017 

Siegfried Mureşan, Richard Ashworth 

Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2018 – všechny oddíly 

11815/2017 – C8-0313/2017 – 2017/2044(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. zdůrazňuje, že v době 

prohlubování regionálních, 

hospodářských a sociálních rozdílů je 

třeba posílit evropskou politiku 

soudržnosti, a navrhuje proto, aby se 

zrušily veškeré škrty navržené Radou 

v položkách souvisejících s Evropským 

fondem pro regionální rozvoj; 

Or. en 

 

 


