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8.3.2018 A8-0048/13 

Pozměňovací návrh  13 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 14 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. domnívá se, že silnější a 

ambicióznější Evropy lze dosáhnout pouze 

tehdy, bude-li jí poskytnuto více 

finančních prostředků; vzhledem k výše 

uvedeným výzvám a prioritám a s 

přihlédnutím k vystoupení Spojeného 

království z Unie vyzývá k tomu, aby byl 

rozpočet Unie výrazně navýšen; odhaduje 

výši požadovaných výdajových stropů 

VFR na 1,3 % hrubého národního 

důchodu (HND) v zemích EU-27 bez 

ohledu na celkový počet nástrojů, které 

mají být započítány nad rámec stropů; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/14 

Pozměňovací návrh  14 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. je přesvědčen, že pokud Rada 

nebude souhlasit s výrazným navýšením 

příspěvků členských států do rozpočtu 

EU, bude zavedení nových skutečných 

vlastních zdrojů EU jedinou možností, jak 

dostatečně financovat příští VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/15 

Pozměňovací návrh  15 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zejména požaduje podstatné 

navýšení finančního krytí nástroje 

pružnosti a vyčlenění ročních 

rozpočtových prostředků nejméně do výše 

2 miliard EUR; připomíná, že nástroj 

pružnosti není spojen s žádnou konkrétní 

politickou oblastí a může být tudíž použit 

na jakýkoli účel, který je považován za 

nezbytný; domnívá se proto, že tento 

nástroj lze využít k pokrytí jakýchkoli 

nových finančních potřeb, které vzniknou 

během VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/16 

Pozměňovací návrh  16 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. poukazuje na význam rezervy na 

pomoc při mimořádných událostech, která 

umožňuje rychle reagovat na konkrétní 

požadavky pomoci třetích zemí v 

souvislosti s nepředvídatelnými událostmi, 

a zdůrazňuje její mimořádný význam ve 

stávajícím kontextu; požaduje výrazné 

navýšení finančních prostředků pro tuto 

rezervu a vyčlenění ročních rozpočtových 

prostředků až do výše 1 miliardy EUR 

ročně;  

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1147931CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/17 

Pozměňovací návrh  17 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. domnívá se, že využívání EFG, 

jímž se zajišťuje solidarita a podpora EU 

pracovníkům, kteří ztratili práci v 

důsledku významných změn ve struktuře 

světového obchodu způsobených 

globalizací nebo v důsledku celosvětové 

hospodářské a finanční krize, nerozvinulo 

svůj plný potenciál a mohlo by se zlepšit a 

integrovat v rámci dlouhodobé strategie 

tak, aby fond fakticky zachytil nadbytečné 

pracovníky opětovně je začlenil na trh 

práce ve všech členských státech; 

domnívá se, že v rámci nadcházejícího 

přezkumu EFG by se měla přezkoumat 

jeho oblast působnosti a zlepšit jeho 

koordinace s ostatními nástroji; domnívá 

se, že revidovanému EFG by měl být v 

rámci nového VFR poskytnut 

přinejmenším stejný roční příděl; 

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/18 

Pozměňovací návrh  18 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. navrhuje vytvoření zvláštní rezervy 

pro zvláštní nástroje VFR na základě 

nevyužitých prostředků z každého 

nástroje; domnívá se, že by tato rezerva 

měla fungovat bez časového omezení; 

žádá, aby na základě rozhodnutí 

rozpočtového orgánu byla tato rezerva 

uvolněna ve prospěch kteréhokoli 

zvláštního nástroje VFR, který je nutný k 

financování potřeb nad rámec jeho 

finanční kapacity;  

vypouští se 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/19 

Pozměňovací návrh  19 

André Elissen, Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně navýšen celkový rozpočet na 

9. rámcový program, a to alespoň na 

úroveň 120 miliard EUR; považuje tuto 

úroveň za přiměřenou pro zajištění 

globální konkurenceschopnosti Evropy, 

vedoucího postavení v oblasti vědy, 

technologií a průmyslu, řešení 

společenských problémů a pro pomoc při 

dosahování cílů EU v oblasti klimatu a 

cílů udržitelného rozvoje; vyzývá zejména 

ke snahám o stimulaci průlomových 

inovačních iniciativ pro vytváření trhu, a 

to zejména pro MSP; 

76. požaduje proto, aby v příštím VFR 

byl podstatně snížen celkový rozpočet na 

9. rámcový program; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/20 

Pozměňovací návrh  20 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

 Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. opětovně potvrzuje silné odhodlání 

podpořit Evropský fond pro strategické 

investice (EFSI) s cílem uvolnit 500 

miliard EUR na nové investice do reálné 

ekonomiky v rámci současného VFR; je 

přesvědčen, že EFSI již přinesl silný a 

cílený impuls hospodářským odvětvím, 

která přispívají k udržitelnému růstu a 

zaměstnanosti; zdůrazňuje pozitivní dopad 

EFSI na poskytování finančních 

prostředků MSP v celé Unii; vítá proto 

záměr Komise předložit legislativní návrh 

na pokračování a zlepšování tohoto 

investičního systému vyčleněným 

rozpočtem, jehož financování by nemělo 

jít na úkor stávajících politik a programů 

v rámci nového VFR; zdůrazňuje, že 

každý legislativní návrh by měl vycházet 

ze závěrů uvedených v přezkumu Komise 

a z nezávislého hodnocení; očekává, že 

nový návrh bude účinně řešit nedostatky v 

uplatňování EFSI a že mimo jiné zlepší 

zeměpisné pokrytí fondu tak, aby jeho 

přínos byl patrný v celé Unii; 

vypouští se 

Or. en 

 

 


