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18.10.2017 A8-0299/33 

Pozměňovací návrh  33 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis 

Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Anja Hazekamp, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, João Ferreira, João Pimenta 

Lopes 

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 35 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35c.  vyzývá k větší odpovědnosti Unie 

za zachování přírodních hodnot v síti 

Natura 2000, zvláště z hlediska 

financování; bere na vědomí obtíže, s 

nimiž se potýkají některé členské státy v 

oblastech úrovně řízení projektů, které 

jsou součástí sítě Natura 2000, kvůli 

neexistenci zvláštního finančního nástroje 

určeného na jejich řízení, který by doplnil 

začleňování biologické rozmanitosti do 

odvětvových politik; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/34 

Pozměňovací návrh  34 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Kateřina Konečná, Dimitrios Papadimoulis, 

Stelios Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier 

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

Ferreira, João Pimenta Lopes 

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 35 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35d.  se znepokojením konstatuje, že v 

některých členských státech nedosahuje 

roční počet projektů financovaných v 

rámci projektu LIFE+ úrovně orientačně 

přidělených prostředků; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/35 

Pozměňovací návrh  35 

Miguel Viegas, Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Liadh Ní Riada, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

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

Vallina, João Ferreira,  João Pimenta Lopes 

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 35 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 35e.  poukazuje na faktory ohrožení, 

které zatěžují mnoho lesních ekosystémů, 

jako je mj. šíření invazních cizorodých 

druhů, škůdců (např. háďátka 

borovicového a dalších) a lesních požárů; 

domnívá se, že by měly být 

prostřednictvím komunitních podpůrných 

programů a opatření vyčleněny dostatečné 

finanční zdroje na zhodnocení 

ekologického a rostlinného zdraví lesů a 

na jejich obnovu včetně opětovného 

zalesňování; konstatuje, že takové zdroje 

jsou obzvlášť důležité a naléhavě nutné 

pro určité členské státy, zejména 

Portugalsko a Španělsko, které se 

potýkaly s rozsáhlými požáry na svém 

území; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/36 

Pozměňovací návrh  36 

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

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Sabine Lösing, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, 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 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. konstatuje, že počet migrantů 

přicházejících do Unie trasami přes 

centrální a východní Středomoří sice v 

prvních devíti měsících roku 2017 poklesl, 

ale tlak na trase přes západní Středomoří i 

nadále přetrvává; konstatuje, že v prvních 

devíti měsících roku 2017 připlulo do 

Evropy po moři přes sto tisíc migrantů a 

uprchlíků, více než 75 % z nich přistálo v 

Itálii a zbývající dorazili do Řecka, na 

Kypr a do Španělska; je toho názoru, že 

jsou třeba vyšší finanční prostředky k 

plnému pokrytí potřeb Unie v oblasti 

migrace, zejména prostřednictvím 

Azylového, migračního a integračního 

fondu, z něhož jsou podporovány členské 

státy při zlepšování integračních opatření 

a postupů u osob, které potřebují 

mezinárodní ochranu, zejména u 

nezletilých bez doprovodu, a v případě 

nutnosti při provádění návratových 

operací u těch, kteří nemají nárok na 

ochranu, přičemž musí být plně 

dodržována zásada nenavracení; v této 

souvislosti také trvá na tom, aby byly 

úřadu EASO poskytnuty odpovídající 

finanční a lidské zdroje, které této agentuře 

37. konstatuje, že počet migrantů 

přicházejících do Unie trasami přes 

centrální a východní Středomoří sice v 

prvních devíti měsících roku 2017 poklesl; 

konstatuje, že v prvních devíti měsících 

roku 2017 připlulo do Evropy po moři přes 

sto tisíc migrantů a uprchlíků, více než 75 

% z nich přistálo v Itálii a zbývající 

dorazili do Řecka, na Kypr a do Španělska; 

je toho názoru, že jsou třeba vyšší finanční 

prostředky k plnému pokrytí potřeb 

migrantů, příjemců a osob, které potřebují 

mezinárodní ochranu, zejména nezletilých 

bez doprovodu, mimo jiné prostřednictvím 

Azylového, migračního a integračního 

fondu, z něhož jsou podporovány členské 

státy při zlepšování integračních opatření; 

v této souvislosti také trvá na tom, aby byly 

úřadu EASO poskytnuty odpovídající 

finanční a lidské zdroje, které této agentuře 

umožní plnit úkoly jí svěřené; 
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umožní plnit úkoly jí svěřené; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/37 

Pozměňovací návrh  37 

Marie-Pierre Vieu, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, Neoklis 

Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, 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 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. je toho názoru, že by se prioritou 

měli stát bezprostřední sousedé Unie a 

opatření zaměřená na řešení 

nejzávažnějších problémů, s nimiž se 

potýkají, totiž migrační a uprchlické krize 

a souvisejících humanitárních problémů v 

jižním sousedství a ruské agrese ve 

východním sousedství; domnívá se, že 

stabilita a prosperita zemí sousedících s EU 

je prospěšná jak pro dotčené oblasti, tak 

pro Unii jako celek; opakuje svůj 

požadavek, aby byla zvýšena podpora 

blízkovýchodnímu mírovému procesu, 

palestinské samosprávě a agentuře 

UNRWA, aby byly schopny zvládnout 

rostoucí potřeby, aby se podařilo 

dosáhnout proklamovaného cíle Unie, jímž 

je usilovat o rozvoj a stabilitu v daném 

regionu a podporovat Palestince, aby byli 

schopni svébytné existence; připomíná, že 

zásadní význam pro usnadnění politických 

a hospodářských reforem má podpora 

zemí, které uplatňují dohody o přidružení 

uzavřené s Unií, zdůrazňuje však, že tato 

podpora by měla být poskytována jen 

tehdy, pokud tyto země splňují kritéria 

způsobilosti, zejména když jde o právní 

stát a posilování demokratických institucí; 

47. je toho názoru, že by se prioritou 

měli stát bezprostřední sousedé Unie a 

opatření zaměřená na řešení 

nejzávažnějších problémů, s nimiž se 

potýkají, totiž migrační, uprchlické a 

humanitární krize v jižním sousedství a ve 

východním sousedství; domnívá se, že 

stabilita a prosperita zemí sousedících s EU 

je prospěšná jak pro dotčené oblasti, tak 

pro Unii jako celek; opakuje svůj 

požadavek, aby byla zvýšena podpora 

blízkovýchodnímu mírovému procesu, 

palestinské samosprávě a agentuře 

UNRWA, aby byly schopny zvládnout 

rostoucí potřeby, aby se podařilo 

dosáhnout proklamovaného cíle Unie, jímž 

je usilovat o rozvoj a stabilitu v daném 

regionu a podporovat Palestince, aby byli 

schopni svébytné existence; připomíná, že 

zásadní význam pro usnadnění politických 

a hospodářských reforem má podpora 

zemí, které uplatňují dohody o přidružení 

uzavřené s Unií, zdůrazňuje však, že tato 

podpora by měla být poskytována jen 

tehdy, pokud tyto země splňují kritéria 

způsobilosti, zejména když jde o právní 

stát a posilování demokratických institucí; 

rozhodl se proto navýšit zdroje pro 
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rozhodl se proto navýšit zdroje pro 

evropský nástroj sousedství (ENI), nástroj 

předvstupní pomoci (NPP) a 

makrofinanční pomoc; 

evropský nástroj sousedství (ENI), nástroj 

předvstupní pomoci (NPP) a 

makrofinanční pomoc; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/38 

Pozměňovací návrh  38 

Malin Björk, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Merja Kyllönen, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Rina Ronja Kari, Dimitrios 

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Marie-Pierre Vieu, Marisa Matias, Kostas 

Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso Permuy, Paloma López Bermejo, 

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

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 47 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 47a.  naléhavě žádá Unii a její členské 

státy, aby kladly sexuální a reprodukční 

zdraví a práva na přední místo svých 

politik, a zejména aby omezily dramatické 

dopady tzv. „globálního roubíkového 

pravidla“ tím, že výrazně navýší finanční 

prostředky na tyto programy; vyzývá Unii 

a členské státy, aby podporovaly zejména 

uvolňování prostředků ze všech 

finančních nástrojů Unie pro vnější 

pomoc a vytvoření mezinárodního fondu s 

cílem posílit financování přístupu ke 

kontrole porodnosti, bezpečným a 

legálním potratům, programům 

zabývajícím se HIV/AIDS, mateřským 

zdravím a dalšími zdravotními hrozbami a 

aby umožnily a usnadnily přístup 

organizacím pomáhajícím v těchto 

oblastech; vyzývá Unii a její členské státy, 

aby vyvinuly veškeré úsilí k zacelení 

mezery ve financování, která vznikla 

přijetím „globálního roubíkového 

pravidla“, jež zakazuje veškeré zámořské 

organizace, které poskytují služby a 

podporu v oblasti sexuálního a 

reprodukčního zdraví, administrativou 

USA;  považuje toto pravidlo za přímý 
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útok na práva žen a dívek a za krok zpět; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/39 

Pozměňovací návrh  39 

Miguel Viegas, Liadh Ní Riada, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina 

Konečná, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Dimitrios Papadimoulis, Stelios 

Kouloglou, Marisa Matias, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol Guzmán, Javier Couso 

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

João Pimenta Lopes 

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 72 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 72a.  s ohledem na nedávné tragické 

katastrofy, zejména požáry a extrémní 

sucha v Portugalsku a ve Španělsku, žádá 

zvýšení rezervy na pomoc při 

mimořádných událostech (EAR) a Fondu 

solidarity EU (EUSF); 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/40 

Pozměňovací návrh  40 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Marina Albiol 

Guzmán, Marisa Matias 

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 75 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 75a. domnívá se, že do rozpočtu EU by 

měla být doplněna nová položka pro 

vlastní zdroje Unie, jež by měly podobu 

nových daní, jako je daň pro nadnárodní 

společnosti, uhlíková daň nebo daň z 

finančních transakcí; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/41 

Pozměňovací návrh  41 

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

Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan 

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 76 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 76a. zdůrazňuje, že je nutné urychleně 

zřídit evropský úřad, jehož úkolem bude 

boj proti daňovým únikům; 

Or. en 
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18.10.2017 A8-0299/42 

Pozměňovací návrh  42 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Martina Michels, Kateřina Konečná, 

Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, 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 78 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. poznamenává, že výše návrhu 

odhadu výdajů na rok 2018 odpovídá 18,88 

%, je tedy nižší než v roce 2017 (19,25 %) 

a zároveň představuje nejnižší podíl v 

rámci okruhu 5 za posledních patnáct let; 

78. poznamenává, že výše návrhu 

odhadu výdajů na rok 2018 odpovídá 18,88 

%, je tedy nižší než v roce 2017 (19,25 %) 

a zároveň představuje nejnižší podíl v 

rámci okruhu 5 za posledních patnáct let; 

nicméně trvá na tom, že úsilí o co nejnižší 

výdaje Parlamentu by nemělo být na úkor 

schopnosti Parlamentu provádět svou 

běžnou legislativní činnost; 

Or. en 

 

 


