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11. 3. 2013 B7-0129/11 

Pozměňovací návrh  11 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. bere na vědomí závěry zasedání 

Evropské rady o víceletém finančním 

rámci, které představují pouze politickou 

dohodu mezi vedoucími představiteli států 

a vlád; odmítá tuto dohodu v její současné 

podobě, neboť neodráží priority a obavy 

vyjádřené Parlamentem – zejména v jeho 

usnesení ze dne 23. října 2012 – a nebere 

v úvahu úlohu Parlamentu a jeho 

pravomoci, jak jsou stanoveny 

v Lisabonské smlouvě; domnívá se, že tato 

dohoda, která bude pro Unii závazná na 

příštích sedm let, nemůže být přijata bez 

splnění určitých základních podmínek; 

1. bere na vědomí závěry zasedání 

Evropské rady o víceletém finančním 

rámci, které představují pouze politickou 

dohodu mezi vedoucími představiteli států 

a vlád; odmítá tuto dohodu v její současné 

podobě, neboť neodráží priority tak, jak by 

měla s ohledem na hlubokou 

hospodářskou a sociální krizi, kterou EU 

prochází, a nebere v úvahu úlohu 

Parlamentu a jeho pravomoci, jak jsou 

stanoveny v Lisabonské smlouvě; domnívá 

se, že tato dohoda, která bude pro Unii 

závazná na příštích sedm let, nemůže být 

přijata bez splnění určitých základních 

podmínek; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/12 

Pozměňovací návrh  12 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. domnívá se, že pokud chceme 

skutečně řešit problémy udržitelného 

hospodářského rozvoje, nezaměstnanosti, 

chudoby, sociálního vyloučení 

a (příjmových) nerovností, musíme 

radikálně změnit současnou politiku EU;  

zdůrazňuje, že potřebujeme novou 

strategii, která vytýčí novou cestu pro 

Evropu – cestu plné zaměstnanosti, 

důstojné práce a mezd zajištujících 

důstojný život; cestu sociální 

a hospodářské soudržnosti a sociální 

ochrany pro všechny, která zaručí nejvyšší 

životní úroveň; cestu, která bude brát 

ohled na potřeby všech členských států 

v oblasti rozvoje, zejména potřeby méně 

rozvinutých států, a která bude 

napomáhat skutečné konvergenci 

a přispívat tak k odstraování nerovností 

v úrovni rozvoje mezi členskými státy a ke 

snižování ekonomických, sociálních 

a regionálních rozdílů; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/13 

Pozměňovací návrh  13 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. žádá proto, aby byla strategie EU 2020 

nahrazena „Evropskou strategií pro 

solidaritu a udržitelný rozvoj“, která by 

byla založena na výše uvedených zásadách 

a v hospodářské, sociální 

a environmentální oblasti by nabídla nový 

soubor politik na podporu investic: 

i) do kvality práce po všech stránkách 

(mzdy, stabilita, pracovní podmínky 

a vzdělávání) a do zlepšování kvalifikace 

v zájmu vytvoření vysoce kvalifikované 

a vzdělané pracovní síly, 

ii) do základní infrastruktury a podpůrné 

infrastruktury pro průmysl, 

iii) do veřejných služeb v zájmu zvýšení 

jejich kvality; 

iv) do silné politiky soudržnosti s cílem 

podporovat sociální a hospodářskou 

soudržnost; 

v) do ochrany životního prostředí 

a přírodních zdrojů; 

vi) do zlepšováních pracovních, sociálních 

a environmentálních standardů s cílem 

splnit co nejvyšší normy; 

vii) do sociální ekonomiky, 

viii) do sociální ochrany s cílem vymýtit 

chudobu a bojovat proti sociálnímu 
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vyloučení; 

ix) do (veřejného) výzkumu a inovací, aby 

z nich měli prospěch všichni; 

x) do podpory kultury a zapojení 

veřejnosti; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/14 

Pozměňovací návrh  14 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4b. považuje za nesmírně důležité usilovat 

o podstatné navýšení VFR na období 

2014–2020, zejména okruhů týkajících se 

hospodářské a sociální soudržnosti – 

nejméně na dvojnásobek stávajících 

částek –, které by mělo být doprovázeno 

zásadní změnou rozdělování prostředků; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/15 

Pozměňovací návrh  15 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4c. považuje za nesmírně důležité, aby 

příspěvky na toto zvýšení vyplynuly ze 

zvýšení objemu plateb od členských států 

s nejvyšším HND a nejvyšším příjmem na 

obyvatele, aby se pozměnil stávající klíč 

pro poskytování příspěvků; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/16 

Pozměňovací návrh  16 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos 

Triantaphyllides 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4d. domnívá se, že je třeba uskutečnit 

dalekosáhlé změny v SZP a SRP s cílem: 

– podpořit výrobu a investice, vytváření 

pracovních míst (zaručujících práva 

zaměstnanců) a hospodářskou, sociální 

a environmentální udržitelnost na 

vnitrostátní úrovni; 

– podpořit malé a středně velké 

zemědělské podniky a další společnosti 

(skutečně spravedlivými cenami za 

výrobu), družstva a jiné sociální 

organizace, a to s přihlédnutím ke 

specifickým rysům každého členského 

státu a s cílem zajistit potravinovou 

bezpečnost a soběstačnost; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/17 

Pozměňovací návrh  17 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. dává silný mandát svému 

vyjednávacímu týmu, který povede jednání 

o celkovém balíčku, který obsahuje vedle 

VFR také povinnou a komplexní revizi, 

celkovou maximální flexibilitu a dohodu 

o vlastních zdrojích, a který zajišťuje 

jednotnost rozpočtu EU; potvrzuje, že 

jednání budou vycházet ze všech prvků 

stanovených v usnesení Parlamentu ze 

dne 23. října 2012, včetně odpovědnosti 

členských států – kterou je nutno převzít 

na patřičné politické úrovni – za správu 

finančních prostředků EU; 

vypouští se 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/18 

Pozměňovací návrh  18 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je pevně přesvědčen, že v zájmu 

zajištění plné demokratické legitimity by 

příští Evropský parlament a Komise – 

orgány, které se ujmou funkce po volbách 

do Evropského parlamentu v roce 2014 – 

měly být schopny znovu potvrdit 

rozpočtové priority Unie a provést revizi 

VFR na období 2014–2020; zdůrazňuje 

proto, že je pro povinnou a komplexní 

revizi VFR, nebo případně ustanovení 

o skončení platnosti (sunset clause); 

domnívá se, že revize by měla být právně 

závazná, měla by být zakotvena v nařízení 

o VFR a měla by o ní rozhodnout Rada 

kvalifikovanou většinou a plně tak využít 

překlenovací ustanovení podle čl. 312 

odst. 2 SFEU; 

9. je pevně přesvědčen, že v zájmu 

zajištění plné demokratické legitimity by 

příští Evropský parlament a Komise – 

orgány, které se ujmou funkce po volbách 

do Evropského parlamentu v roce 2014 – 

měly být schopny znovu potvrdit 

rozpočtové priority Unie a provést revizi 

VFR na období 2014–2020; zdůrazňuje 

proto, že je pro povinnou a komplexní 

revizi VFR, nebo případně ustanovení 

o skončení platnosti (sunset clause); 

domnívá se, že revize by měla být právně 

závazná, měla by být zakotvena v nařízení 

o VFR a měla by o ní rozhodnout Rada 

jednomyslně; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/19 

Pozměňovací návrh  19 

João Ferreira, Inês Cristina Zuber, Takis Hadjigeorgiou, Kyriacos Triantaphyllides 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. požaduje, aby při sestavování ročních 

rozpočtů EU byly dohodnuté stropy VFR 

u prostředků na závazky a na platby 

použity v co největším rozsahu; domnívá 

se proto, že v příštím VFR je třeba zajistit 

maximální celkovou flexibilitu mezi 

okruhy a v jejich rámci, stejně tak jako 

mezi rozpočtovými roky, přičemž 

rozhodnout o ní by měla Rada 

kvalifikovanou většinou; domnívá se 

zejména, že tato flexibilita by se měla 

vztahovat i na možnost plně využívat 

dostupná rozpětí každého okruhu v daném 

rozpočtovém roce (u prostředků na 

závazky) a rovněž na automatické přenosy 

dostupných rozpětí do dalších 

rozpočtových roků (jak u prostředků na 

závazky, tak u prostředků na platby); 

odkazuje mimoto na podrobný postoj 

Parlamentu k otázce flexibility, který 

vyjádřil ve svém usnesení ze dne 23. října 

2012 týkajícím se rozpětí pro nepředvídané 

události, dalšího použití přebytku rozpočtu 

EU, legislativní flexibility a jednotlivých 

mechanismů flexibility nad stropy VFR; 

10. požaduje, aby při sestavování ročních 

rozpočtů EU byly dohodnuté stropy VFR 

u prostředků na závazky a na platby 

použity v co největším rozsahu; domnívá 

se proto, že v příštím VFR je třeba zajistit 

maximální celkovou flexibilitu mezi 

okruhy a v jejich rámci, stejně tak jako 

mezi rozpočtovými roky, přičemž 

rozhodnout o ní by měla Rada 

jednomyslně; domnívá se zejména, že tato 

flexibilita by se měla vztahovat i na 

možnost plně využívat dostupná rozpětí 

každého okruhu v daném rozpočtovém 

roce (u prostředků na závazky) a rovněž na 

automatické přenosy dostupných rozpětí do 

dalších rozpočtových roků (jak 

u prostředků na závazky, tak u prostředků 

na platby); odkazuje mimoto na podrobný 

postoj Parlamentu k otázce flexibility, 

který vyjádřil ve svém usnesení ze dne 23. 

října 2012 týkajícím se rozpětí pro 

nepředvídané události, dalšího použití 

přebytku rozpočtu EU, legislativní 

flexibility a jednotlivých mechanismů 

flexibility nad stropy VFR; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/20 

Pozměňovací návrh  20 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 11 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. zdůrazňuje, že je nezbytné dosáhnout 

dohody na zásadní reformě systému 

vlastních zdrojů; upozorňuje na to, že 

rozpočet EU by měl být financován 

prostřednictvím skutečných vlastních 

zdrojů, jak je stanoveno ve Smlouvě; 

prohlašuje proto, že je odhodlán provést 

reformu, která by snížila podíl příspěvků 

založených na HND do rozpočtu EU na 

maximálně 40 % a postupně by omezovala 

všechny stávající slevy a opravné 

mechanismy; 

vypouští se 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/21 

Pozměňovací návrh  21 

Søren Bo Søndergaard, Cornelis de Jong 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. znovu vyjadřuje svou podporu 

legislativním návrhům Komise, jež se 

týkají balíčku vlastních zdrojů, včetně 

závazného harmonogramu; dále se 

domnívá, že v případě, že Rada tyto 

návrhy rozmělní tak, že nepovedou 

k významnému snížení příspěvků 

členských států založených na HND do 

rozpočtu EU, by Komise měla předložit 

další návrhy na zavedení nových 

skutečných vlastních zdrojů; trvá na tom, 

že příjmy z daně z finančních transakcí by 

měly být alespoň částečně přidělovány do 

rozpočtu EU jako skutečný vlastní zdroj; 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\930135CS.doc  PE507.382v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11. 3. 2013 B7-0129/22 

Pozměňovací návrh  22 

Paul Murphy, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. ostře se staví pro navrženému 70% 

snížení prostředků ve Fondu při 

přizpůsobení se globalizaci, neboť je 

přesvědčen, že tyto škrty v praxi 

znamenají likvidaci fondu; je pevně 

přesvědčen, že Fond pro přizpůsobení se 

globalizaci musí být zachován jako fond, 

který poskytuje podporu pracovníkům 

a komunitám, které nesou negativní 

důsledky globalizace, byť je tato podpora 

značně omezená a přichází pozdě; tvrdí 

proto, že je třeba činit více, nikoli méně na 

obranu a vytváření pracovních míst; 

Or. en 
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11. 3. 2013 B7-0129/23 

Pozměňovací návrh  23 

Paul Murphy, Willy Meyer 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B7-0129/2013 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

o závěrech zasedání Evropské rady ve dnech 7.–8. února týkajících se víceletého finančního 

rámce (2012/2803(RSP)) 

Návrh usnesení 

Bod 15 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 15a. důrazně odmítá, aby se 

„makroekonomické podmínky“ 

v navržené podobě vztahovaly na fondy 

společného strategického rámce; považuje 

to za další šíření autoritativních, 

neoliberálních politik Evropské komise, 

které institucionalizovaly politiku úspor 

a prohloubily krizi v Evropě; je 

přesvědčen, že členské státy mají 

demokratické právo provádět jinou 

ekonomickou politiku; 

Or. en 

 

 


