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28.5.2018 B8-0239/13 

Pozměňovací návrh  13 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. nesouhlasí s jakýmkoli 

nominálním nebo poměrným snížením 

objemu rozpočtu EU v příštím VFR; je 

přesvědčen, že je nezbytné dosáhnout 

výrazného navýšení rozpočtu EU, a posílit 

tak jeho přerozdělovací úlohu, a tím 

přispět k provádění zásady hospodářské a 

sociální soudržnosti; domnívá se, že 

tohoto posílení by mělo být dosaženo tím, 

že se navýší příspěvky členských států na 

základě jejich hrubého národního 

důchodu (HND) posílením – 

prostřednictvím přerozdělování – klíčové 

zásady, že členské státy s nejvyšším HND 

by měly přispívat poměrně více, a to 

způsobem, který bude přispívat k účinné 

hospodářské a sociální soudržnosti, a 

nikoli k prohlubování rozdílů v Evropské 

unii; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/14 

Pozměňovací návrh  14 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 2 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 2a. domnívá se, že v období po roce 

2020 by měla být výrazně posílena váha 

politiky soudržnosti v celkovém rozpočtu 

EU, protože Fond soudržnosti a 

strukturální fondy by měly sehrát účinnou 

úlohu v boji proti asymetrii mezi 

členskými státy a v rámci těchto států; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/15 

Pozměňovací návrh  15 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. je přesvědčen, že navýšení 

rozpočtu Společenství by mělo vést k 

posílení veřejných investic a větší podpoře 

výrobním odvětvím, snižování 

mnohočetné strukturální závislosti zemí, 

vytváření pracovních míst chránících 

práva pracovníků, kvalitním veřejným 

službám a plnému využívání potenciálu 

zemí; zdůrazňuje, že jakákoli podmíněnost 

při používání fondů Společenství by měla 

být odmítnuta; 

Or. en 



 

AM\1154518CS.docx  PE621.622v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 B8-0239/16 

Pozměňovací návrh  16 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. domnívá se, že pravidlo 

jednomyslnosti by mělo být i nadále 

zárukou toho, že rozpočet EU bude 

pozitivní pro všechny členské státy, a ne 

jen pro některé; doporučuje posílit 

kapacitu autonomního a flexibilního 

řízení nového VFR pro každý členský stát 

odmítnutím větší centralizace a nadměrné 

byrokracie, pokud jde o společná pravidla 

jeho uplatňování; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/17 

Pozměňovací návrh  17 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 5 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 5a. rozhodně odmítá podřízení politiky 

soudržnosti strukturálním reformám 

zaváděným v rámci správy ekonomických 

záležitostí, neboť politika soudržnosti by 

neměla být používána jako nástroj 

finančního trestání členských států nebo 

regionů, které odmítají politiky deregulace 

a privatizace; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/18 

Pozměňovací návrh  18 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. rozhodně odmítá jakoukoli podobu 

makroekonomické podmíněnosti při 

využívání finančních prostředků EU; 

poukazuje na rizika spojená s vytvářením 

forem politické podmíněnosti a rovněž je 

odmítá; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/19 

Pozměňovací návrh  19 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. podporuje vytvoření programu 

zaměřeného na specifické potřeby a obtíže 

nejvzdálenějších regionů, obnovu 

programu POSEI pro rybolov a vytvoření 

nového programu POSEI pro dopravní 

spojení; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/20 

Pozměňovací návrh  20 

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

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá ke zvýšení finančních 

prostředků vynakládaných na podporu 

zaměstnanosti na pracovních místech 

spojených s odpovídajícími právy a na 

sociální začleňování mladých lidí s cílem 

zajistit, aby financování EU nepřispívalo 

k vytváření neplacených stáží, nejistých 

pracovních podmínek nebo nahrazování 

stálých pracovních míst dočasným 

zaměstnáním nebo neplacenými stážemi; 

Or. en 

 

 


