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19.10.2017 B8-0565/12 

Pozměňovací návrh  12 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že diskuse 

o budoucím financování Evropské unie 

nemůže proběhnout, aniž by byly 

zohledněny zkušenosti z předchozích 

víceletých finančních rámců (VFR), 

a především VFR 2014–2020; poukazuje 

na závažné nedostatky stávajícího VFR, 

který se dostal na hranice svých možností, 

aby mohl Unii poskytnout nezbytné zdroje 

k řešení řady vážných krizí a nových výzev 

a k financování jejích nových politických 

priorit; zdůrazňuje své přesvědčení, že 

nízká úroveň prostředků ve stávajícím 

VFR se ukázala jako nedostatečná 

k pokrytí skutečných potřeb a politických 

ambicí Unie; 

1. je přesvědčen, že diskuse 

o budoucím financování Evropské unie 

nemůže proběhnout, aniž by byly 

zohledněny zkušenosti z předchozích 

víceletých finančních rámců (VFR), 

a především VFR 2014–2020; poukazuje 

na závažné nedostatky stávajícího VFR; 

zdůrazňuje své přesvědčení, že nízká 

úroveň prostředků ve stávajícím VFR se 

ukázala pro řešení hluboké hospodářské 

a společenské krize, kterou členské státy 

zažívají od roku 2007 či 2008, jako 

nedostatečná; domnívá se proto, že podíl 

politiky soudržnosti na celkovém rozpočtu 

EU by měl být ve VFR na období po roce 

2020 podstatně navýšen, neboť tato 

politika hraje klíčovou úlohu ve stírání 

rozdílů mezi členskými státy a v jejich 

rámci;  

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/13 

Pozměňovací návrh  13 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. vítá prezentaci Komise o jejím 

diskusním dokumentu o budoucnosti 

financí EU; bere na vědomí, že Komise 

převádí do rozpočtového vyjádření pět 

scénářů budoucího modelu Evropské 

unie, jak byly představeny v bílé knize 

o budoucnosti Evropy vydané v březnu 

2017, a zabývá se řadou základních 

charakteristik a principů rozpočtu EU; 

souhlasí s navrhovanou metodikou 

a pozitivně hodnotí prohlášení Komise, že 

budoucí VFR se musí opírat o jasnou vizi 

priorit Evropy; věří, že tento dokument 

vymezuje této diskusi jasnou strukturu 

a otevírá potřebnou politickou debatu 

o směřování, účelu a výši rozpočtu EU ve 

světle základních cílů Unie a budoucích 

výzev pro ni; vyzývá členské státy, aby 

konzultovaly s občany a přijímaly aktivní 

a konstruktivní roli při utváření své vize 

pro budoucnost rozpočtu EU; 

2. bere na vědomí prezentaci Komise 

o jejím diskusním dokumentu 

o budoucnosti financí EU; vyjadřuje 

nicméně politování nad 

propagandistickým vyzněním dokumentu 

jako celku a nad nedostatkem kritického 

hodnocení hlavních problémů 
a nedostatků rozpočtu EU; bere na vědomí 

prohlášení Komise, že budoucí VFR se 

musí opírat o jasnou vizi priorit Evropy; 

zdůrazňuje v této souvislosti záměr 

Komise představit VFR na období po roce 

2020, který bude výrazně zaměřen na 

prohloubení neoliberální politické linie 

EU a posílení její bezpečnosti 

a militaristické politiky, jakož i její 

rasistické a xenofobní migrační politiky, 
a to k tíži hospodářské, sociální a územní 

soudržnosti, mírového soužití obyvatel 

a solidarity mezi nimi;  

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/14 

Pozměňovací návrh  14 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, 

Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. lituje však toho, že čtyři z pěti 

předložených scénářů („Pokračování 
v dosavadní praxi“, „Dělat méně 

společně“, „Někteří dělají více“ 

a „Zásadní přepracování“) ve skutečnosti 

znamenají ústup z ambic Unie 
a předpokládají omezení dvou hlavních 

dlouhodobých politik EU zakotvených ve 

Smlouvách – společné zemědělské politiky 
a politiky soudržnosti; zdůrazňuje svůj 

dlouhodobý postoj, že by další politické 

priority měly jít ruku v ruce s dodatečnými 

finančními prostředky a neměly by být 

financovány na úkor stávajících politik 
EU; považuje pátý scénář („Dělat 

mnohem více společně“) za pozitivní 

a konstruktivní východisko pro probíhající 

debatu o budoucnosti financí EU a tudíž 

i budoucím modelu Evropské unie; vybízí 

Komisi, aby vypracovala scénář, který 

zohlední doporučení Parlamentu tak, aby 

reagoval na stávající a budoucí výzvy 

a aby byl definován nový soubor priorit; 

3. odsuzuje návrhy na snížení 

rozpočtových prostředků na politiku 

soudržnosti, ať už v absolutních, nebo 

relativních číslech; v této souvislosti 

připomíná, že ve dvou předchozích VFR 

(na období 2007–2013 a 2014–2020) 

zaznamenaly rozpočtové položky týkající 

se sociální a územní soudržnosti, 

udržitelného rozvoje a přírodních zdrojů 

výrazné omezení; konstatuje, že toto je 

v očividném rozporu s veškerými 

prioritami týkajícími se hospodářské 
a sociální soudržnosti či jakoukoli ideou 

solidarity v rámci EU, jimiž se orgány EU 

chlubí;   

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/15 

Pozměňovací návrh  15 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. odsuzuje alternativu, jejímž 

záměrem je navýšit rozpočtové prostředky 

na zásahy ve vojenské, bezpečnostní 

a zahraničněpolitické oblasti, jakož 

i alternativu, jejímž prostřednictvím se 

nejen financovaly a podporovaly současné 

ozbrojené konflikty, ale která také stála u 

zrodu migračních toků a rabování zdrojů 

v rozvojových zemích; odsuzuje 

skutečnost, že Komise tvrdí, že v období po 

roce 2020 bude z rozpočtu EU přidělovat 

každoročně na Evropský fond pro obranu 

1,5 miliardy EUR, což by společně 

s příspěvky členských států na 

financování společných rozvojových 

projektů mohlo generovat celkové 

investice do obranného výzkumu a rozvoje 

kapacit ve výši 5,5 miliardy EUR ročně; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/16 

Pozměňovací návrh  16 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. důrazně odsuzuje neoliberální 

vyznění tohoto diskusního dokumentu, 

neboť i nadále lidu členských států 

vnucuje neoliberální model tím, že 

navrhuje, aby makroekonomická 

podmíněnost VFR byla prohloubena 

zesílením vazby mezi vyplácením 

prostředků z fondů soudržnosti 

a prováděním strukturálních reforem, 

hospodářskou správou a evropským 

semestrem; odmítá navíc veškeré pokusy 

o spojování vyplácení prostředků 

z rozpočtu EU se stavem právního státu 

v členských státech; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/17 

Pozměňovací návrh  17 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. odmítá záměr navýšit financování 

obrany a vnější činnosti mimo jiné 

prostřednictvím přesunu prostředků 

z fondů soudržnosti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/18 

Pozměňovací návrh  18 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 d (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3d. odsuzuje skutečnost, že i když 

představují odlišné návrhy, pokud jde 

o rozdělení rozpočtových zdrojů a zdroje 

příjmů rozpočtu, má všech pět scénářů 

společného jmenovatele: všechny 

předpokládají, ať už v absolutních, nebo 

relativních číslech, že výdaje na politiku 

soudržnosti a na zemědělství by měly být 

sníženy ve prospěch vnější činnosti, 

obrany a bezpečnosti; je přesvědčen, že 

toto je ryze ideologická alternativa, která 

jasně ukazuje, komu je ku prospěchu a 

rovněž to, k čemu slouží proces evropské 

kapitalistické integrace; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/19 

Pozměňovací návrh  19 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Martina Michels, Dimitrios 

Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 e (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3e vyzývá v souvislosti se společnou 

zemědělskou politikou ke skoncování 

s nerovností v distribuci příjmů mezi 

členskými státy, výrobní odvětví a výrobci; 

Or. en 



 

AM\1137621CS.docx  PE611.491v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

19.10.2017 B8-0565/20 

Pozměňovací návrh  20 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. připomíná, že podle článku 6 

Smlouvy o Evropské unii (SEU) si má 

Unie zajistit prostředky nezbytné 

k dosažení svých cílů; domnívá se, že 

nedostatky stávajícího VFR, rozsah nových 

priorit a dopad vystoupení Spojeného 

království vedou ke stejnému závěru: je 

třeba prolomit strop pro výdaje ve výši 1 % 

hrubého národního důchodu (HND) EU, 

a tak výrazně zvýšit rozpočet Unie, aby 

mohla reagovat na budoucí výzvy; v této 

souvislosti se staví proti jakémukoliv 

nominálnímu snížení objemu rozpočtu EU 

v příštím VFR, a proto se domnívá, že 

příští VFR by měl být ve výši alespoň 1,23 

% HND EU; přimlouvá se za debatu na 

toto téma mezi členskými státy; 

4. připomíná, že podle článku 6 

Smlouvy o Evropské unii (SEU) si má 

Unie zajistit prostředky nezbytné 

k dosažení svých cílů; domnívá se, že 

nedostatky stávajícího VFR, rozsah nových 

priorit a dopad vystoupení Spojeného 

království vedou ke stejnému závěru: je 

třeba prolomit strop pro výdaje ve výši 1 % 

hrubého národního důchodu (HND) EU, 

a tak výrazně zvýšit rozpočet Unie, aby 

mohla reagovat na budoucí výzvy; v této 

souvislosti se staví proti jakémukoliv 

nominálnímu snížení objemu rozpočtu EU 

v příštím VFR, a proto se domnívá, že 

příští VFR by měl být ve výši alespoň 8 % 

HND EU; přimlouvá se za debatu na toto 

téma mezi členskými státy; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/21 

Pozměňovací návrh  21 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. připomíná, že nynější víceletý 

finanční rámec (VFR) na období 2014–

2020 představuje méně než 1 % hrubého 

národního důchodu členských států, což 

znamená ve srovnání s předešlým VFR 

výrazné snížení; vyzývá proto 

k podstatnému posílení rozpočtu EU, 

jehož objem by měl být minimálně 

zdvojnásoben, v rámci příštího VFR, a 

k tomu, aby byl rozpočet tvořen příspěvky 

členských států na základě hrubého 

národního důchodu, a to v zájmu 

zachování a posílení příspěvkové 

solidarity; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/22 

Pozměňovací návrh  22 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán 

Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že rozpočet EU je převážně 

financován z příspěvků členských států na 

základě HND místo ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve 

Smlouvách EU; znovu opakuje své 

odhodlání provést úplnou reformu 

systému vlastních zdrojů EU, jejímiž 

hlavními zásadami by byly jednoduchost, 

spravedlnost a transparentnost a která by 

byla v souladu s doporučeními Skupiny 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 

zdůrazňuje, že takovýto systém by měl 

zahrnovat vyvážený soubor nových 

vlastních zdrojů EU, které by měly 

podpořit cíle politik EU a měly by být 

zavedeny postupně tak, aby zajišťovaly 

spravedlivější a stabilnější finance EU; 
dále zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného 

království z Unie je příležitostí k ukončení 

veškerých úlev; očekává, že Komise 

v tomto smyslu předloží ambiciózní 

legislativní návrhy, a poukazuje na to, že 

výdajová i příjmová stránka příštího VFR 

bude v nadcházejících jednáních řešena 

jako jediný balíček; 

5. zdůrazňuje, že jakýkoli systém 

vlastních zdrojů EU by neměl oslabovat 

a nahrazovat zásadu příspěvkové 

solidarity; dále zdůrazňuje, že vystoupení 

Spojeného království z Unie je příležitostí 

k ukončení veškerých úlev; očekává, že 

Komise v tomto smyslu předloží 

ambiciózní legislativní návrhy, a poukazuje 

na to, že výdajová i příjmová stránka 

příštího VFR bude v nadcházejících 

jednáních řešena jako jediný balíček; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/23 

Pozměňovací návrh  23 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Tania 

González Peñas, Martina Michels, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá záměr Komise sestavit budoucí 

rozpočet EU na základě principů přidané 

hodnoty EU, zaměření na výkon, 

odpovědnosti, větší flexibility v pevném 

rámci a zjednodušených pravidel, jak 

uvádí diskusní dokument; 

vypouští se 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/24 

Pozměňovací návrh  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, 

Martina Michels, Dimitrios Papadimoulis, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. je přesvědčen, že by se EU měla na 

základě modelu progresivní solidarity 

a pod dohledem Parlamentu vydat 

směrem k fiskální unii a že by z hlediska 

příjmů měla posílit fiskální kapacitu 

změnou fiskálního režimu, což by 

znamenalo zrušení veškerých doposud 

zavedených zvýhodnění; domnívá se, že by 

ekonomiky EU měly přispívat podle svého 

hospodářského výkonu a rovněž podle své 

úrovně příjmů na hlavu; konstatuje, že 

v zájmu zavedení tohoto modelu solidarity 

musí být daň z příjmů právnických osob 

na úrovni EU harmonizována, pokud se 

týká jejího zdanitelného základu, na němž 

lze stanovit minimální efektivní sazbu 

daně, a že musí být sjednocen systém pro 

výpočet zisku tím, že se nadnárodním 

korporacím stanoví povinnost vykázat 

všechny zdroje příjmů, a to přinejmenším 

v rámci prostoru EU; je přesvědčen o 

nezbytnosti zavedení nových daní, jako je 

například daň z emisí skleníkových plynů, 

a zdanění finančních převodů, které by 

bránilo spekulačním mechanismům 

a takovému chování ve finanční oblasti, 

které by mohlo zapříčinit systémové riziko, 

což by rovněž zahrnovalo izolaci daňových 

rájů a zákaz či postih převodů spojených 
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s nespravedlivými nebo 

nespolupracujícími daňovými 

jurisdikcemi. 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/25 

Pozměňovací návrh  25 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Xabier Benito Ziluaga, Kostas 

Chrysogonos, Tania González Peñas, Stelios Kouloglou, Dimitrios Papadimoulis, Lola 

Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. je si vědom toho, že hledání 

evropské přidané hodnoty je zásadní 

otázka, kterou je třeba řešit, a souhlasí 

s tím, že rozpočet Unie by měl mimo jiné 

sloužit jako nástroj k dosažení cílů 

Smlouvy a zajištění evropských veřejných 

statků; poukazuje však na komplexní 

charakter evropské přidané hodnoty a její 

různorodé interpretace a varuje před 

případnými pokusy využít její definici ke 

zpochybnění významu politik a programů 

EU na základě čistě kvantitativních nebo 

krátkodobých ekonomických úvah; 

domnívá se, že existuje jasná přidaná 

hodnota tam, kde opatření na evropské 

úrovni: 

– má větší dosah, než by mohla mít 

vnitrostátní, regionální nebo místní 

opatření (efekt přelévání);  

– podnítí opatření na vnitrostátní, 

regionální nebo místní úrovni, díky 

čemuž jsou splněny cíle Smluv EU, 

které by jinak nebyly uskutečněny; 

– podpoří opatření, která lze financovat 

pouze sdílením zdrojů na úrovni EU, 

protože požadavky na financování jsou 

příliš vysoké; nebo 

9. je si vědom toho, že rozpočet Unie 

by měl prosazovat veřejné investice 

prostřednictvím podpory produktivních 
a strategických odvětví (včetně jejich 

modernizace a udržitelnosti), vytváření 

pracovních míst, boje proti chudobě, 

sociálnímu vyloučení a nerovnosti, 

ochrany životního prostředí a plného 

využití potenciálu každé země a regionu, 

jakož i budováním vnějších vztahů 

založených na solidaritě, spolupráci, 

vzájemné úctě a mírovém soužití; 
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– přispěje k zavedení a podpoření míru 

a stability v sousedních zemích EU 

a dále; 

vybízí Komisi, aby dále rozvinula koncepci 

evropské přidané hodnoty a přitom 

zohlednila územní specifika; vyzývá 

Komisi, aby pro tento účel navrhla vhodné 

ukazatele výkonnosti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/26 

Pozměňovací návrh  26 

Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. konstatuje, že Evropský fond pro 

strategické investice (EFSI) doposud 

nebyl schopen v dostatečném rozsahu 

posílit investování do vhodných činností; 

je přesvědčen, že nastal čas nahradit 

EFSI, který zneužíval finanční nástroje 

a financoval investice do soukromého 

odvětví, které musely být uskutečněny za 

každou cenu, a to za současného 

přenášení ztrát na celou společnost 

a privatizace zisků; vyzývá EU, aby místo 

toho vypracovala komplexní plán pro 

veřejné socioekologické investice, který 

bude financován pomocí nové fiskální 

kapacity, bude orientován na rozvoj 

nejvíce znevýhodněných regionů, podporu 

ekologické transformace, rozvoj 

nadnárodních infrastruktur, technologií 

a využívání surovin a obnovitelných 

zdrojů energie ekologicky šetrným 

způsobem a který bude podporovat 

vytváření většího počtu kvalitnějších 

pracovních míst; je v této souvislosti 

přesvědčen, že upřednostnění vědeckého 

pokroku a inovativního rozvoje čistých 

technologií šetrných k životnímu 

prostředí, které optimalizují využívání 

surovin, přizpůsobení výroby potřebám 

společnosti a snížení ekologické stopy by 

představovalo nejvhodnější způsob 



 

AM\1137621CS.docx  PE611.491v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

investování v zájmu podpory udržitelné 

průmyslové přeměny. 

Or. en 

 

 


