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8.3.2018 A8-0048/31 

Pozměňovací návrh  31 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 89 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

89. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 

by po roce 2020 měla zůstat hlavní 

investiční politikou Evropské unie, 

pokrývat všechny regiony EU, aby mohla 

řešit složité socioekonomické výzvy a 

zároveň zaměřit většinu zdrojů na ty 

nejzranitelnější z nich; je přesvědčen, že 

nad rámec cíle, jímž je snížit rozdíly v 

úrovni rozvoje a posílit konvergenci, jak je 

zakotveno ve Smlouvě, by se politika 

soudržnosti měla zaměřit na dosažení 

širších politických cílů EU, a navrhuje 

proto, aby se v rámci příštího VFR všechny 

tři fondy politiky soudržnosti – Evropský 

fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF) a Fond 

soudržnosti – zaměřily především na 

poskytování podpory pro růst a 

konkurenceschopnost, výzkum a inovace, 

digitalizaci, transformaci průmyslu, MSP, 

dopravu, zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se změně klimatu, 

udržitelnost životního prostředí a 

spravedlivou transformaci energetiky, 

zaměstnanost, sociální začleňování, 

rovnost žen a mužů, snižování chudoby a 

demografické problémy; zdůrazňuje, že 

tyto tři fondy představují nedílnou součást 

politiky soudržnosti EU a společně mohou 

fungovat pouze v jednotném rámci této 

politiky; vyzývá mimoto k zahrnutí 

posílené územní spolupráce, včetně 

89. zdůrazňuje, že politika soudržnosti 

by po roce 2020 měla zůstat hlavní 

investiční politikou Evropské unie, 

pokrývat všechny regiony EU a městské 

oblasti s vysokou mírou chudoby a 

sociálního vyloučení, aby mohla řešit 

složité socioekonomické výzvy a zároveň 

zaměřit většinu zdrojů na ty 

nejzranitelnější z nich; je přesvědčen, že 

nad rámec cíle, jímž je snížit rozdíly v 

úrovni rozvoje a posílit konvergenci, jak je 

zakotveno ve Smlouvě, by se politika 

soudržnosti měla zaměřit na dosažení 

širších politických cílů EU, a navrhuje 

proto, aby se v rámci příštího VFR všechny 

tři fondy politiky soudržnosti – Evropský 

fond pro regionální rozvoj (ERDF), 

Evropský sociální fond (ESF) a Fond 

soudržnosti – zaměřily především na 

poskytování podpory pro růst a 

konkurenceschopnost, výzkum a inovace, 

digitalizaci, transformaci průmyslu, MSP, 

dopravu, zmírňování změny klimatu a 

přizpůsobení se změně klimatu, 

udržitelnost životního prostředí a 

spravedlivou transformaci energetiky, 

zaměstnanost, sociální začleňování, 

rovnost žen a mužů, snižování chudoby a 

demografické problémy; zdůrazňuje, že 

tyto tři fondy představují nedílnou součást 

politiky soudržnosti EU a společně mohou 

fungovat pouze v jednotném rámci této 
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přeshraničního prvku a městského 

rozměru, do této politiky, jakož i k 

vypracování specifických ustanovení pro 

venkovské, horské, ostrovní a odlehlé 

oblasti; 

politiky; vyzývá mimoto k zahrnutí 

posílené územní spolupráce, včetně 

přeshraničního prvku a nadnárodního 

prvku, tedy spolupráce, jež je pro všechny 

členské státy povinná a zaměřená na 

podporu vzájemné výměny zkušeností a 

osvědčených postupů, jakož i k zahrnutí 

městského rozměru do této politiky, jakož i 

k vypracování specifických ustanovení pro 

venkovské, horské, ostrovní a odlehlé 

oblasti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/32 

Pozměňovací návrh  32 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 93 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

93. zdůrazňuje zejména, že ESF by měl 

rozšířit svou podporu rozvoje sociálního 

dialogu, zejména skrze lepší budování 

kapacit sociálních partnerů, mimo jiné na 

evropské odvětvové a meziodvětvové 

úrovni, a že tento závazek by měl být 

povinný pro členské státy ve všech 

regionech EU; 

93. zdůrazňuje zejména, že ESF by měl 

rozšířit svou podporu rozvoje sociálního 

dialogu, zejména skrze lepší budování 

kapacit sociálních partnerů, mimo jiné na 

evropské odvětvové a meziodvětvové 

úrovni, a že tento závazek by měl být 

povinný pro členské státy ve všech 

regionech EU; připomíná, že v zájmu 

účinného splnění cílů ESF, tedy potírání 

chudoby a sociálního vyloučení a 

prosazení inkluzivního vzdělávání a 

inkluzivní zaměstnanosti, je nezbytné 

posílit institucionální kapacity řídících 

orgánů a budování kapacit všech 

příslušných zúčastněných stran, které 

připravují politiky v oblasti vzdělávání, 

celoživotního učení, odborné přípravy, 

zaměstnanosti a politiky sociální; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/33 

Pozměňovací návrh  33 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 94 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

94. zdůrazňuje zvláště, že je stále 

zapotřebí bojovat proti nezaměstnanosti a 

vyloučení, zejména mladých lidí, kteří 

nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani 

v profesní přípravě (NEET), v rámci 

komplexního přístupu k politikám na 

úrovni EU týkajícím se mládeže; vyzývá 

proto k tomu, aby byla částka na Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

zdvojnásobena a aby byly plně prováděny 

záruky EU pro mladé lidi a zároveň bylo 

zajištěno rychlé a zjednodušené 

rozdělování finančních prostředků a stálé a 

stabilní financování příštího programového 

období; zdůrazňuje nutnost lepší regulace, 

aby byla mladým lidem pocházejícím ze 

znevýhodněného sociálně-ekonomického 

prostředí zaručena nediskriminační účast v 

programu; domnívá se, že jednou z 

nejvyšších priorit EU zůstávají investice na 

podporu vzdělání a odborného vzdělávání, 

zejména rozvoj digitální gramotnosti; trvá 

na tom, že tento program nesmí nahrazovat 

výdaje dříve financované z vnitrostátních 

rozpočtů; 

94. zdůrazňuje zvláště, že je stále 

zapotřebí bojovat proti nezaměstnanosti a 

vyloučení, zejména mladých lidí, kteří 

nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani 

v profesní přípravě (NEET), v rámci 

komplexního přístupu k politikám na 

úrovni EU týkajícím se mládeže; vyzývá 

proto k tomu, aby byla částka na Iniciativu 

na podporu zaměstnanosti mladých lidí 

zdvojnásobena a aby byly plně prováděny 

záruky EU pro mladé lidi a zároveň bylo 

zajištěno rychlé a zjednodušené 

rozdělování finančních prostředků a stálé a 

stabilní financování příštího programového 

období; zdůrazňuje nutnost lepší regulace, 

aby byla mladým lidem pocházejícím ze 

znevýhodněného sociálně-ekonomického 

prostředí zaručena nediskriminační účast v 

programu; domnívá se, že jednou z 

nejvyšších priorit EU zůstávají investice na 

podporu vzdělání a odborného vzdělávání, 

zejména rozvoj digitální gramotnosti a 

prosazování podnikání a kvalitního 

učňovského vzdělávání mladých lidí 

jakožto mechanismů podporujících 

vytváření pracovních míst a přímý přístup 

k zaměstnání, a zároveň je nutné zajistit 

důstojné pracovní podmínky a sociální 

ochranu; trvá na tom, že tento program 

nesmí nahrazovat výdaje dříve financované 

z vnitrostátních rozpočtů; 
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8.3.2018 A8-0048/34 

Pozměňovací návrh  34 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 100 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 100a. je toho názoru, že je třeba zvýšit 

finanční prostředky pro programy 

přispívající k dalšímu rozvoji v oblastech, 

ve kterých je prosazována a chráněna 

rovnost a práva osob zakotvená ve 

Smlouvě, Listině a mezinárodních 

úmluvách o lidských právech, jako jsou 

programy v oblasti „práv, rovnosti a 

občanství“; domnívá se, že tyto finanční 

prostředky by měly být navýšeny 

pětinásobně a že program DAPHNE, 

jehož cílem je přispívat k ochraně dětí, 

mladých lidí a žen před všemi formami 

násilí, by měl získat samostatnou 

rozpočtovou položku a autonomní 

program s desetinásobným rozpočtem; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/35 

Pozměňovací návrh  35 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 100 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 100b. dále vyzývá Komisi, aby vytvořila 

zvláštní a samostatnou rozpočtovou 

položku s názvem „podpora rovnosti žen a 

mužů a začleňování hlediska genderové 

rovnosti“ s cílem zavést genderové 

rozpočtování; 

Or. en 



 

AM\1147945CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

8.3.2018 A8-0048/36 

Pozměňovací návrh  36 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 101 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. zdůrazňuje, že modernizovaná 

společná zemědělská politika (SZP) má 

zásadní význam pro zabezpečení potravin a 

autonomii, zachování obyvatelstva a 

zaměstnanosti na venkově, udržitelný 

rozvoj, udržitelnost životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví a zajištění 

zdravých, kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že nároky 

týkající se potravin a zdraví vzrostly, stejně 

jako potřeba podporovat přechod 

zemědělců na ekologičtější zemědělské 

postupy a bojovat proti změně klimatu; 

zdůrazňuje, že je třeba podporovat 

zaručené příjmy zemědělců a posílit vazby 

mezi SZP a poskytováním veřejných 

statků; zdůrazňuje, že SZP je jednou z 

nejvíce integrovaných oblastí politiky, že 

je financována především na úrovni EU a 

tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje; 

101. zdůrazňuje, že modernizovaná 

společná zemědělská politika (SZP) má 

zásadní význam pro zabezpečení potravin a 

autonomii, zachování obyvatelstva a 

zaměstnanosti na venkově, udržitelný 

rozvoj, udržitelnost životního prostředí, 

zemědělství a lesnictví a zajištění 

zdravých, kvalitních a cenově dostupných 

potravinářských výrobků pro evropské 

obyvatelstvo; poukazuje na to, že nároky 

týkající se potravin a zdraví vzrostly, stejně 

jako potřeba podporovat přechod 

zemědělců na ekologičtější zemědělské 

postupy a bojovat proti změně klimatu a 

přizpůsobit se této změně; zdůrazňuje, že 

je třeba zajistit spravedlivé a rentabilní 

ceny, podporovat zaručené příjmy 

zemědělců a posílit vazby mezi SZP 

a poskytováním veřejných statků; vyzývá 

proto ke komplexní a důkladné reformě 

SZP, která by jednak reagovala na nové 

výzvy a jednak plnila mezinárodní závazky 

EU, včetně závazků týkajících se klimatu, 

životního prostředí a cílů udržitelného 

rozvoje, a umožnila by přechod na 

udržitelnou produkci potravin a udržitelné 

zásobování; zdůrazňuje, že SZP je jednou 

z nejvíce integrovaných oblastí politiky, že 

je financována především na úrovni EU a 

tudíž nahrazuje vnitrostátní výdaje; 
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8.3.2018 A8-0048/37 

Pozměňovací návrh  37 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 102 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. podtrhuje, že by rozpočet SZP v 

příštím VFR měl být pro země EU-27 

přinejmenším zachován ve stálých cenách 

na současné úrovni; zdůrazňuje, že nové 

výzvy, kterým bude muset čelit příští SZP, 

vyžadují stabilní finanční příděly založené 

na analýzách stávající politiky a budoucích 

potřeb; zdůrazňuje, že přímé platby 

vytvářejí zjevnou přidanou hodnotu EU a 

posilují jednotný trh tím, že brání 

narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se proti jakémukoli 

návratu na úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování přímých plateb z 

vnitrostátních zdrojů v tomto ohledu; 

zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v 

opatřeních, jež zachovávají výrobu v 

odvětvích, která mají pro zranitelné oblasti 

zásadní význam, reformovat rezervy pro 

případ krize v zemědělství, zvýšit 

financování tak, aby odpovídalo reakcím 
na různé cyklické krize v citlivých 

odvětvích, a vytvořit nové nástroje, které 

budou moci zmírnit kolísání cen a zvýšit 

financování pro programy speciálně 

zaměřené na odlehlost a ostrovní charakter 

(POSEI); naléhavě vyzývá Komisi, aby v 

zájmu boje proti nekalým obchodním 

praktikám pokračovala v konvergenci 

přímých plateb a zajistila potřebný finanční 

a právní rámec pro potravinový řetězec; 

102. podtrhuje, že by rozpočet SZP v 

příštím VFR měl být pro země EU-27 

přinejmenším zachován ve stálých cenách 

na současné úrovni, aby z něj bylo možné 

financovat přechod na udržitelnou 

produkci potravin; zdůrazňuje, že nové 

výzvy, kterým bude muset čelit příští SZP, 

vyžadují stabilní finanční příděly založené 

na analýzách stávající politiky a budoucích 

potřeb; zdůrazňuje, že přísně podmíněné 

přímé platby vytvářejí zjevnou přidanou 

hodnotu EU a posilují jednotný trh tím, že 

brání narušování hospodářské soutěže mezi 

členskými státy; staví se proti jakémukoli 

návratu na úroveň jednotlivých států a proti 

spolufinancování přímých plateb z 

vnitrostátních zdrojů v tomto ohledu; 

zdůrazňuje, že je nutné pokračovat v 

opatřeních, jež zachovávají výrobu v 

odvětvích, která mají pro zranitelné oblasti 

zásadní význam, reformovat rezervy pro 

případ krize v zemědělství, účinně 

reagovat na různé cyklické krize 

v citlivých odvětvích, vyvíjet dlouhodobá 

řešení, a to i opatření na straně nabídky, a 

vytvořit nové nástroje, které zajistí soulad 

mezi nabídkou a poptávkou a budou moci 

zmírnit kolísání cen a zvýšit financování 

pro programy speciálně zaměřené na 

odlehlost a ostrovní charakter (POSEI); 

naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, 
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poukazuje na to, že venkovské oblasti EU 

stojí před závažnými problémy a potřebují 

proto zvláštní podporu; 

aby v zájmu boje proti nekalým obchodním 

praktikám pokračovaly v konvergenci 

přímých plateb, a to takovým posílením 

přerozdělování, aby bylo spravedlivé, a 

zajistila potřebný finanční a právní rámec 

pro potravinový řetězec; poukazuje na to, 

že venkovské oblasti EU stojí před 

závažnými problémy a potřebují proto 

zvláštní podporu; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/38 

Pozměňovací návrh  38 

Jordi Solé 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 109 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

109. je připraven zvážit zjednodušenou a 

efektivnější strukturu nástrojů pro 

financování vnější činnosti, pokud to 

zvyšuje transparentnost, odpovědnost, 

účinnost, provázanost a flexibilitu a pokud 

jsou sledovány cíle příslušných politik; 

vyzývá k zachování samostatných nástrojů 

vyčleněných na předvstupní pomoc, na 

problematiku sousedství a rozvoje a na 

humanitární pomoc vzhledem k jejich 

specifické politické a finanční povaze; 

konstatuje, že součástí takového 

uspořádání by mělo být zahrnutí finančních 

prostředků na ERF do rozpočtu vedle 

dohodnutých stropů bez Afrického 

mírového projektu a také transparentnější 

začleňování relevantních svěřenských 

fondů a nástrojů; 

109. je připraven zvážit zjednodušenou a 

efektivnější strukturu nástrojů pro 

financování vnější činnosti, pokud to 

zvyšuje transparentnost, odpovědnost, 

parlamentní dohled, účinnost, provázanost 

a flexibilitu a pokud jsou sledovány cíle 

příslušných politik; vyzývá k zachování 

samostatných nástrojů vyčleněných na 

předvstupní pomoc, na problematiku 

sousedství, na rozvoj, lidská práva a 

demokracii, stabilitu a mír a na 

humanitární pomoc vzhledem k jejich 

specifické politické a finanční povaze; 

konstatuje, že součástí takového 

uspořádání by mělo být zahrnutí finančních 

prostředků na ERF do rozpočtu vedle 

dohodnutých stropů bez Afrického 

mírového projektu a také transparentnější 

začleňování relevantních svěřenských 

fondů a nástrojů; 

Or. en 
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2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 113 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

113. je přesvědčen, že příští VFR musí 

podporovat vytvoření evropské obranné 

unie; s radostí očekává, v návaznosti na 

oznámení Komise v této oblasti, příslušné 

legislativní návrhy včetně konkrétního 

programu EU pro obranný výzkum a 

programu rozvoje průmyslu doplněného 

investicemi členských států do vybavení v 

rámci spolupráce; v tomto kontextu 

potvrzuje své pevné přesvědčení o tom, že 

další politické priority by měly být 

doprovázeny přiměřenými finančními 

prostředky; připomíná, že posílení 

spolupráce v oblasti obrany, sdružování 

výzkumu a vybavení a odstranění duplicit 

posílí strategickou autonomii a 

konkurenceschopnost evropského 

obranného průmyslu a povede k 

výraznému zvýšení efektivnosti, které se 

často odhaduje na částku v přibližné výši 

26 miliard EUR ročně; 

113. vyzývá místopředsedkyni Komise, 

vysokou představitelku Unie pro 

zahraniční věci a bezpečnostní politiku a 

členské státy, aby umožnily plné využití 

potenciálu Lisabonské smlouvy, pokud jde 

o společnou bezpečnostní a obrannou 

politiku (SBOP); odmítá plány na zvýšení 

výdajů na obranu v Evropě 

prostřednictvím rozpočtu EU a vyzývá 

členské státy, aby ve velké míře využívaly 

vnitrostátních zdrojů a prostřednictvím 

nástrojů, jako je rozšířený mechanismus 

Athena, spolupracovaly na obranném 

výzkumu a rozvoji, zadávání veřejných 

zakázek, zajištění bezpečnosti dodávek, 

údržbě a školeních; připomíná, že posílení 

spolupráce v oblasti obrany, sdružování 

výzkumu a vybavení a odstranění duplicit 

pomůže vybudovat účinný evropský trh v 

oblasti obrany, evropským ozbrojeným 

silám zaručí dostupnost spolehlivého a 

vysoce kvalitního vybavení a povede k 

výraznému zvýšení efektivnosti, které se 

často odhaduje na částku v přibližné výši 

26 miliard EUR ročně; 
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