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8.3.2018 A8-0048/118 

Pozměňovací návrh  118 

Martina Michels, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, 

Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Paloma López 

Bermejo 

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 89 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  89b. považuje za zásadní, aby se 

politika soudržnosti i nadále vztahovala 

na všechny regiony EU a i nadále byla 

pro Unii hlavním nástrojem solidarity a 

rozvoje a investičním nástrojem, který 

vychází z dlouhodobé strategie 

a perspektiv a disponuje rozpočtem, jenž 

odpovídá vzniklým výzvám; žádá proto, 

aby byl stávající 1% strop stanovený pro 

výdaje EU zvýšen alespoň na 1,3 % HND 

Unie, a bylo tak možné pokračovat v 

podpoře stávajících oblastí politiky a 

současně zabránit financování nových 

úkolů na úkor těchto oblastí a zachovat 

podíl vyčleněný na politiku soudržnosti na 

současné úrovni, tj. na úrovni více než 

třetiny VFR; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/119 

Pozměňovací návrh  119 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 89 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  89c. zdůrazňuje, že ačkoliv z prostředků 

politiky soudržnosti mají největší prospěch 

méně rozvinuté regiony, prioritními 

investičními oblastmi politiky soudržnosti 

by rovněž měly být nejchudší části 

bohatých regionů, ať už jsou ve městech 

či na venkově; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/120 

Pozměňovací návrh  120 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, João Ferreira, Luke Ming 

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

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, João Pimenta Lopes, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, 

Miguel Viegas 

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 90 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

90. považuje za nanejvýš důležité, aby 

bylo financování politiky soudržnosti po 

roce 2020 pro země EU-27 zachováno ve 

stálých cenách alespoň na úrovni rozpočtu 

na období 2014–2020; zdůrazňuje, že by 

jedním z parametrů přidělování finančních 

prostředků v rámci politiky soudržnosti 

měl zůstat HDP, ale domnívá se, že by ho 

měla doplnit řada sociálních, 

environmentálních a demografických 

ukazatelů s cílem lépe zohlednit nové typy 

nerovností mezi regiony EU a v rámci nich 

ve všech členských státech; podporuje 

také, aby v novém programovém období 

přetrvaly prvky, které politiku soudržnosti 

ve stávajícím VFR zmodernizovaly a 

zaměřily na výsledky, tj. tematická 

koncentrace, předběžné podmínky, rámec 

výkonnosti a vazba na správu 

ekonomických záležitostí; 

90. považuje za nanejvýš důležité, aby 

bylo financování politiky soudržnosti po 

roce 2020 pro země EU-27 zachováno ve 

stálých cenách alespoň na úrovni rozpočtu 

na období 2014–2020; je hluboce 

znepokojen nedávnými prohlášeními 

Komise o možných rozsáhlých škrtech v 

rozpočtu politiky soudržnosti, k nimž by 

mohlo dojít v příštím VFR a jež by z 

politiky soudržnosti vyloučily určité 

regiony či dokonce většinu regionů; 

přivítal by rozpočet odpovídající výzvám, 

jimž regiony čelí, a vyzývá k tomu, aby se 

z politiky soudržnosti nestala proměnná 

přizpůsobovaná podle potřeb; připomíná, 

že zahrnutí všech regionů EU do politiky 

soudržnosti představuje pro Evropský 

parlament bod, o němž nepřipadá v úvahu 

diskutovat; zdůrazňuje, že by jedním z 

parametrů přidělování finančních 

prostředků v rámci politiky soudržnosti 

měl zůstat HDP, ale domnívá se, že by ho 

měla doplnit řada sociálních, 

environmentálních a demografických 

ukazatelů s cílem lépe zohlednit nové typy 

nerovností mezi regiony EU a v rámci nich 

ve všech členských státech; je přesvědčen, 

že hlavním úkolem budoucí politiky 
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soudržnosti bude poskytovat dostatečnou 

podporu regionům se středními příjmy, a 

udržet tak jejich pozitivní vývoj, a že 

politika soudržnosti musí jednak snížit 

rozdíly mezi regiony a uvnitř regionů a 

jednak zabránit zaostávání zranitelných 

regionů, a to tím, že vezme v potaz 

možnost rozšířit účel a podíl prostředků, 

jež jsou k dispozici pro kategorii 

přechodových regionů; podporuje také, 

aby v novém programovém období 

přetrvaly prvky, které politiku soudržnosti 

ve stávajícím VFR zmodernizovaly a 

zaměřily na výsledky, tj. tematická 

koncentrace a rámec výkonnosti; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/121 

Pozměňovací návrh  121 

Martina Michels, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, 

Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Liadh Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, 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 90 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  90a. opět připomíná svůj názor, že 

politika soudržnosti nesmí být na evropské 

úrovni podřízena žádným podmínkám, jež 

nemohou být ovlivněny místními a 

regionálními orgány a jinými příjemci; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/122 

Pozměňovací návrh  122 

Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Kostas Chrysogonos, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Liadh 

Ní Riada, Dimitrios Papadimoulis, Helmut Scholz, Sofia Sakorafa, Martina Michels 

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 90 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  90b. domnívá se, že v příštím VFR by 

měly být vyčleněny dostatečné zdroje za 

účelem dosažení hospodářské, sociální a 

územní soudržnosti v nejvzdálenějších 

regionech Unie i za účelem zvláštních 

opatření zaváděných v těchto regionech 

podle článku 349 SFEU v souladu s cíli a 

zásadami stanovenými ve sdělení Komise 

o silnějším a obnoveném strategickém 

partnerství s nejvzdálenějšími regiony 

EU; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/123 

Pozměňovací návrh  123 

Xabier Benito Ziluaga, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 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 91 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

91. je pevně odhodlán plnit závazek 

vyplývající z článku 9 SFEU zajistit 
sociální Evropu a provádění evropského 

pilíře sociálních práv založeného na 

udržitelném růstu vysoce 

konkurenceschopného sociálně-tržního 

hospodářství s cílem dosáhnout plné 

zaměstnanosti a sociálního pokroku a 

podporovat rovnost mezi ženami a muži, 

solidaritu mezi generacemi a ochranu práv 

dítěte, jak je zakotveno ve Smlouvě; 

zdůrazňuje, že toto provádění vyžaduje, 

aby sociální politiky byly řádně 

financovány, a vyzdvihuje z toho 

vyplývající potřebu posílit existující 

nástroje přispívající k těmto cílům, jako je 

zejména Evropský sociální fond (ESF), 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí, Fond evropské pomoci 

nejchudším osobám, Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci (EFG) a 

program Evropské unie pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI); trvá na tom, aby 

byly v příštím VFR zachovány a byly 

nadále prováděny převážně 

prostřednictvím grantů; 

91. je pevně odhodlán přeorientovat 

budování Evropy na uskutečnění sociální 

Evropy a evropského pilíře sociálních práv 

s cílem dosáhnout plné zaměstnanosti a 

sociálního pokroku a podporovat rovnost 

mezi ženami a muži, solidaritu mezi 

generacemi a ochranu práv dítěte, jak je 

zakotveno v SFEU; zdůrazňuje, že toto 

provádění vyžaduje, aby sociální politiky 

byly řádně financovány, a vyzdvihuje z 

toho vyplývající potřebu posílit existující 

nástroje přispívající k těmto cílům, jako je 

zejména Evropský sociální fond (ESF), 

Iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí, Fond evropské pomoci 

nejchudším osobám, Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci (EFG) a 

program Evropské unie pro zaměstnanost a 

sociální inovace (EaSI); trvá na tom, aby v 

příštím VFR byly nejen zachovány, ale aby 

byly i finančně posíleny tak, aby to 

odpovídaly vytyčeným cílům, a byly i 

nadále prováděny převážně 

prostřednictvím grantů; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/124 

Pozměňovací návrh  124 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, 

Dimitrios Papadimoulis, 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 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; trvá na tom, že ESF by měl 

podporovat přechod k oběhovému 

hospodářství tím, že bude nabízet a 

zvyšovat podporu pro odbornou přípravu 

pracovníků; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/125 

Pozměňovací návrh  125 

Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, Tania González 

Peñas, Takis Hadjigeorgiou, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Martina Michels, Sofia Sakorafa, 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 99 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  99a. připomíná, že nejenže dohody o 

volném obchodu snižují zaměstnanost, 

zejména v zemědělství, ale velmi často 

také ohrožují hospodářskou a sociální 

soudržnost a zvyšují potíže pracovníků a 

nespokojenost veřejnosti obecně; domnívá 

se, že důsledná strategie solidárního 

protekcionismu by omezila riziko 

externalizace obchodních činností a 

umožnila lepší podmínky pro 

přemisťování průmyslové výroby v rámci 

EU; zdůrazňuje význam skutečné 

celounijní průmyslové politiky, která 

přinese udržitelný růst podporující 

začlenění; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/126 

Pozměňovací návrh  126 

Younous Omarjee, Luke Ming Flanagan, 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 99 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  99b. domnívá se, že vzhledem k 

naléhavé humanitární situaci související s 

krizovým přijímáním migrantů by měla 

vedle agentur Unie pro prosazování práva 

existovat rovněž agentura EU s mandátem 

zaměřeným na ochranu osob, 

humanitární pomoc a záchranné operace, 

jež by zaručovala základní práva pro 

všechny – občany Unie i osoby, které 

jejími občany nejsou; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/127 

Pozměňovací návrh  127 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Kostas Chrysogonos, Javier Couso 

Permuy, Luke Ming Flanagan, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří 

Maštálka, Dimitrios Papadimoulis, 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 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; 

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; odmítá 

veškeré pokusy o zpětné převedení 

nákladů na SZP na vnitrostátní úroveň a 

zdůrazňuje, že je nezbytné zavést 

mechanismy pro veřejnou regulaci výroby 

a trhů, a zajistit tak spravedlivé ceny 

producentům a stálý a spravedlivý příjem 

zemědělcům; 
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Or. en 

 

 

 


