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Pozměňovací návrh  58 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez 

Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-

Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

Právní východisko 11 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na sdělení Komise ze 

dne 24. října 2017 (COM(2017)0623) o 

„silnějším a obnoveném strategickém 

partnerství s nejvzdálenějšími regiony 

EU“, 

  

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/59 

Pozměňovací návrh  59 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Paloma López Bermejo, Younous Omarjee, Sofia 

Sakorafa, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 odůvodnění A 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

A. vzhledem k tomu, že současný 

víceletý finanční rámec (VFR) byl 

schválen v roce 2013 a poprvé zahrnoval 

skutečné snížení prostředků na závazky i 

snížení prostředků na platby ve srovnání s 

předchozím finančním programovým 

obdobím, a i to přes posílení pravomocí 

EU na základě Lisabonské smlouvy a 

ambicí vymezených ve strategii Evropa 

2020; vzhledem k tomu, že způsobil také 

významné rozdíly mezi úrovní prostředků 

na závazky a na platby, což přispělo k 

tomu, že se v prvních dvou letech VFR 

nahromadil značný objem neuhrazených 

faktur; vzhledem k tomu, že pozdní přijetí 

VFR a souvisejících právních základů 

přispělo k prodlevám při provádění, jejichž 

důsledky se projevují ještě dnes a mohou 

způsobit nahromadění žádostí o platby na 

konci stávajícího VFR, což povede k tomu, 

že se přelijí do příštího VFR; vzhledem k 

tomu, že na naléhání Parlamentu byla do 

VFR zahrnuta nová ustanovení s cílem 

využívat v co největší míře jeho celkové 

stropy a stanovit mechanismy pružnosti; 

A. vzhledem k tomu, že současný 

víceletý finanční rámec (VFR) byl 

schválen v roce 2013 a poprvé zahrnoval 

skutečné snížení prostředků na závazky i 

snížení prostředků na platby ve srovnání s 

předchozím finančním programovým 

obdobím, což oslabuje jakékoli prioritní 

pojetí hospodářské a sociální soudržnosti 

či jakoukoli koncepci solidarity v rámci 

EU; vzhledem k tomu, že způsobil také 

významné rozdíly mezi úrovní prostředků 

na závazky a na platby, což přispělo k 

tomu, že se v prvních dvou letech VFR 

nahromadil značný objem neuhrazených 

faktur; vzhledem k tomu, že pozdní přijetí 

VFR a souvisejících právních základů 

přispělo k prodlevám při provádění, jejichž 

důsledky se projevují ještě dnes a mohou 

způsobit nahromadění žádostí o platby na 

konci stávajícího VFR, což povede k tomu, 

že se přelijí do příštího VFR; vzhledem k 

tomu, že na naléhání Parlamentu byla do 

VFR zahrnuta nová ustanovení s cílem 

využívat v co největší míře jeho celkové 

stropy a stanovit mechanismy pružnosti; 

Or. en 
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