
 

AM\1148031CS.docx  PE616.074v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

8.3.2018 A8-0048/69 

Pozměňovací návrh  69 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 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 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  3c. připomíná, že Evropská unie ve 

své stávající podobě byla vytvořena bez 

evropských národů, a že příští VFR musí 

usilovat o její přeměnu na Evropu, která 

respektuje životní prostředí a je sociálně 

spravedlivá; domnívá se, že příští VFR by 

měl být chápán jako součást strategie 

potvrzující ústřední cíl Evropské unie, 

jímž je hospodářská, sociální a územní 

soudržnost, a širší vize o rekonstrukci 

Evropy, z níž by měli prospěch všichni 

občané; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/70 

Pozměňovací návrh  70 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Dimitrios Papadimoulis, Martina 

Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina 

Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Neoklis Sylikiotis 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je přesvědčen, že příští VFR by měl 

vycházet ze zavedených politik a priorit 

Unie, které se zaměřují na podporu míru, 

demokracie, právního státu, lidských práv a 

rovnosti mužů a žen, zvyšování blahobytu, 

dlouhodobý a udržitelný hospodářský růst, 

výzkum a inovace, poskytování kvalitního 

zaměstnání s důstojnými pracovními 

místy, boj proti změně klimatu a na 

podporu hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a solidarity mezi členskými 

státy a občany; domnívá se, že tyto pilíře 

jsou předpokladem pro řádně fungující 

jednotný trh a hospodářskou a měnovou 

unii, jakož i pro posílení postavení Evropy 

ve světě; věří, že jsou pro budoucí evropské 

snahy důležitější než kdy jindy; 

4. je přesvědčen, že příští VFR by měl 

vycházet ze zavedených politik a priorit 

Unie, které se zaměřují na podporu míru, 

demokracie, právního státu, lidských práv a 

rovnosti mužů a žen, zvyšování blahobytu, 

dlouhodobý a udržitelný hospodářský růst, 

výzkum a inovace, poskytování kvalitního 

zaměstnání se statutárními právy, 

umožňujícího vytvářet důstojná pracovní 

místa, boj proti změně klimatu a na 

podporu hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti a solidarity mezi členskými 

státy a občany; domnívá se, že by to mělo 

vést k přechodu na oběhové, 

nízkouhlíkové hospodářství; zdůrazňuje, 

že žádná evropská země by neměla být 

vyloučena z udržitelného růstu, ani země, 

které nejsou členskými státy EU; věří, že 

tyto země jsou pro budoucí evropské snahy 

důležitější než kdy jindy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/71 

Pozměňovací návrh  71 

Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, 

Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že díky příštímu VFR 

by Unie měla být schopna nabídnout řešení 

a vyjít z krizí stávajícího desetiletí 

posílená: hospodářský a finanční pokles, 

nezaměstnanost mladých, trvalá chudoba a 

sociální vyloučení, fenomén migrace a 

uprchlíků, změna klimatu a přírodní 

katastrofy, zhoršování životního prostředí a 

ztráta biologické rozmanitosti, terorismus a 

nestabilita a celá řada dalších; zdůrazňuje, 

že tyto globální, přeshraniční problémy s 

tuzemským dosahem odhalují vzájemnou 

závislost našich ekonomik a společností a 

poukazují na potřebu společných akcí; 

5. domnívá se, že díky příštímu VFR 

by Unie měla být schopna nabídnout řešení 

a vyjít z krizí stávajícího desetiletí 

posílená: hospodářský a finanční pokles, 

nezaměstnanost mladých, trvalá chudoba a 

sociální vyloučení, fenomén migrace a 

uprchlíků, změna klimatu a přírodní 

katastrofy, zhoršování životního prostředí a 

ztráta biologické rozmanitosti, terorismus a 

nestabilita a celá řada dalších; zdůrazňuje, 

že tyto globální, přeshraniční problémy s 

tuzemským dosahem odhalují vzájemnou 

závislost našich ekonomik a společností a 

poukazují na potřebu společných akcí; 

upozorňuje, že je důležité, aby se příští 

VFR soustředil i na dlouhodobější výzvy 

a závazky; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/72 

Pozměňovací návrh  72 

Dimitrios Papadimoulis, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

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 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5a. především by měl být vytvořen 

solidární systém se 

zvláštními mechanismy, které by 

pomáhaly a posilovaly členské státy 

s nízkými příjmy a nízkou mírou růstu, jež 

současně bojují s dlouhodobou chudobou 

a nezaměstnaností, a které by jim 

umožnily okamžitý a snazší přístup 

k prostředkům EU, aby mohly řešit 

krizové situace; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/73 

Pozměňovací návrh  73 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, João Ferreira, Luke Ming 

Flanagan, Rina Ronja Kari, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 

João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Miguel Viegas, Tania González 

Peñas 

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 5 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  5b. vyzývá EU, aby neobětovala 

politiku soudržnosti; 

Or. en 

 

 


