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28.5.2018 B8-0239/21 

Pozměňovací návrh  21 

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 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 9a. upozorňuje na možnost zavedení 

koordinovaných daňových opatření v 

členských státech, která by byla zaměřená 

na velký kapitál a ku prospěchu obyvatel, 

pracovníků a jejich zemí; zamítá 

myšlenku vytvoření „evropské daňové 

politiky“; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/22 

Pozměňovací návrh  22 

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 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. vyzývá k vytvoření podpůrných 

programů pro členské státy, které chtějí 

jednat o odchodu z eurozóny, protože 

jejich setrvání v eurozóně se stalo 

neudržitelným a nesnesitelným; domnívá 

se, že tyto programy by měly poskytovat 

přiměřenou náhradu za sociální a 

hospodářské škody způsobené 

přistoupením k jednotné měně; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/23 

Pozměňovací návrh  23 

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 11 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 11a. žádá, aby byla znovu věnována 

pozornost jedné ze základních zásad 

financování SZP, zejména zásadě „zajistit 

zemědělcům odpovídající životní úroveň“, 

s cílem bojovat proti vyšší koncentraci 

produkce, omezení počtu malých 

zemědělců a prohloubení regionální 

asymetrie a přeshraniční vnější závislosti 

na zboží, ze kterých těží největší 

ekonomiky EU a velké zemědělské 

podniky; vyjadřuje politování nad tím, že 

tento jev ohrožuje zemědělské a venkovské 

dědictví celosvětového významu, zatímco 

velké zemědělské podniky zvyšují své 

marže a diktují svůj model světového 

potravinového systému, což má ničivé 

dopady na životní prostředí; zdůrazňuje 

ústřední úlohu zemědělců v rámci 

zemědělské a potravinové politiky; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/24 

Pozměňovací návrh  24 

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 12 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 12a. vyzývá k posílení Evropského 

námořního a rybářského fondu (ENRF), 

jehož prvořadým cílem je podpora 

drobného, pobřežního a tradičního 

rybolovu, zlepšení bezpečnosti plavidel, 

pracovních podmínek a zdravotních a 

hygienických podmínek na palubě, 

zlepšení znalostí o vnitrostátních zdrojích 

a příspěvek k budování vědeckých a 

technických kapacit výzkumných a 

vědeckých institucí členských států; 

obhajuje vytvoření mechanismů pro 

odškodnění a podporu příjmů rybářů v 

souvislosti s nestabilitou spojenou s 

rybolovnou činností; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/25 

Pozměňovací návrh  25 

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 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. vyzývá k posílení rozpočtových 

položek, které podporují účinné reakce na 

přijímání a sociální začleňování 

uprchlíků a migrantů; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/26 

Pozměňovací návrh  26 

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 14 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14a. rozhodně odmítá zřízení 

Evropského obranného fondu a 

Evropského programu rozvoje obranného 

průmyslu, jakož i vytvoření nového 

okruhu V „Bezpečnost a obrana“, z něhož 

bude Evropský obranný fond financován 

po roce 2020; připomíná, že v souladu s 

čl. 41 odst. 2 Smlouvy o Evropské unii 

nesmí být žádné výdaje vzniklé v 

souvislosti s operacemi s vojenskými nebo 

obrannými dopady hrazeny z rozpočtu 

Unie; kritizuje nebývalou rychlost, s níž 

probíhá militarizace EU a vyjadřuje nad 

ní hluboké politování; naléhavě vyzývá k 

odzbrojení, včetně jaderného odzbrojení, 

demobilizaci vojsk a ukončení 

zahraničních vojenských intervencí; 

naléhavě vyzývá k rozpuštění NATO; 

připomíná, že nejlepší způsob, jak 

prosazovat mír, je podpora opatření pro 

vymýcení chudoby, humanitární pomoc a 

udržitelný a spravedlivý hospodářský a 

sociální rozvoj; domnívá se, že vnější 

spolupráce by měla být založena na 

zásadě mezinárodní solidarity a na plném 

respektování vůle se rozvíjet a tempa 

rozvoje jednotlivých zemí; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/27 

Pozměňovací návrh  27 

Luke Ming Flanagan 

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 14 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14b. zdůrazňuje, že je třeba dosáhnout 

veřejné SZP, jejíž prioritou je vnitřní trh, 

pro kterou představují výhodné ceny 

stěžejní součást zemědělské politiky a 

která vytváří nástroje pro regulaci trhů a 

produkce; odmítá jakékoli snahy 

o přesunutí nákladů SZP na vnitrostátní 

úroveň; zdůrazňuje, že je třeba zavést 

mechanismy pro veřejnou regulaci 

zemědělské produkce a trhů, aby byly 

zajištěny spravedlivé ceny produkce a 

stabilní a spravedlivý příjem zemědělců; 

žádá, aby byla znovu věnována pozornost 

jedné ze základních zásad financování 

SZP, zejména zásadě „zajistit zemědělcům 

odpovídající životní úroveň“, s cílem 

bojovat proti vyšší koncentraci produkce, 

omezení počtu malých zemědělců a 

prohloubení regionální asymetrie a 

přeshraniční vnější závislosti na zboží, ze 

kterých těží největší ekonomiky EU a 

velké zemědělské podniky; vyjadřuje 

politování nad tím, že tento jev ohrožuje 

zemědělské a venkovské dědictví 

celosvětového významu, zatímco velké 

zemědělské podniky zvyšují své marže a 

diktují svůj model světového 

potravinového systému, což má ničivé 

dopady na životní prostředí; zdůrazňuje 

ústřední úlohu zemědělců v rámci 

zemědělské a potravinové politiky; 

vyjadřuje názor, že SZP od svého vzniku 
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nedostála jedné ze svých základních 

zásad, kterou je zejména „zajistit 

odpovídající životní úroveň zemědělského 

obyvatelstva“; domnívá se, že v 

připravované reformě se tato zásada musí 

znovu dostat do středu pozornosti s cílem 

bojovat proti vyšší koncentraci produkce a 

omezení počtu malých zemědělců, což 

zhoršuje problém vylidňování venkova; 

zdůrazňuje ústřední úlohu zemědělců 

v rámci zemědělské a potravinové politiky; 

rozhodně nesouhlasí s nadvládou velkých 

zemědělských a potravinářských podniků 

na trhu a s jejich nespravedlivou politikou 

stanovování cen na úkor bezpečnosti a 

kvality potravin, potravinové 

soběstačnosti, zdraví lidí a zvířat, dobrých 

životních podmínek zvířat a životního 

prostředí; zdůrazňuje význam boje proti 

nerovnosti ve venkovských ekonomikách 

a usnadnění generační obměny v 

zemědělství; vyzývá Komisi, aby 

bezprostředně před připravovanou 

reformou SZP změnila zaměření současné 

SZP, v níž převládá důraz na intenzivní 

zemědělství a rozsáhlé monokultury, a aby 

posílila důraz na udržitelnou zemědělskou 

a potravinovou politiku tím, že bude 

přihlížet k různým hospodářským, 

sociálním, environmentálním, nutričním a 

zdravotním otázkám a problémům; 

vyjadřuje proto politování nad škrty 

v rozpočtu na zemědělství a vyjadřuje 

hluboké politování nad tím, že tyto škrty 

se zaměřují na klíčová opatření v oblasti 

rozvoje venkova a agroenvironmentální 

výdaje spíše než na přímé platby, kterých 

se škrty dotýkají v menší míře; domnívá 

se, že tyto nepřiměřené škrty a zrušení 

účelově vázaných prostředků (tzv. 

ekologizace) pro životní prostředí v rámci 

pilíře I dokazují, že navzdory rétorice jsme 

svědky obecné tendence odklonu od 

agroenvironmentálních opatření a 

návratu k dlouhodobým vzorcům chování, 

které způsobily agroenvironmentální 

problémy; vyzývá Komisi, aby zavedla 
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měření s cílem zvýšit viditelnost a posílit 

úlohu žen v odvětví zemědělství; rozhodně 

odsuzuje zabírání půdy a vyžaduje ze 

strany Komise a členských států rychlou 

akci; zdůrazňuje, že přístup k vodě je 

všeobecným právem, které by mělo být 

zaručeno všem lidem a nemělo by být 

předmětem privatizace; vyzývá Komisi, 

aby zakázala veškeré formy patentů na 

semena, a ochránila tak zemědělce před 

tlakem ze strany nadnárodních 

producentů osiva, a aby ochránila místní 

různorodost a naše genetické a kulturní 

dědictví; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 

s členskými státy zakázala povolování, 

pěstování a uvádění geneticky 

modifikovaných organismů na trh a 

zahrnula integrovanou ochranu rostlin 

jako jednu z podmínek nové SZP s cílem 

omezit používání pesticidů; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/28 

Pozměňovací návrh  28 

Luke Ming Flanagan 

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 14 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 14c. vyzývá EU, aby se vrátila k 

základním cílům a zásadám Unie a aby se 

zaměřila na otevřenou a svobodnou 

Evropu, která bude osoby prchající před 

pronásledování přijímat s otevřenou 

náručí a která bude své prostředky 

směřovat na spolupráci, nikoli na 

konfrontaci se sousedními zeměmi; 

odmítá vytvoření Evropské obranné unie a 

aktivaci stálé strukturované spolupráce, 

protože tyto záměry poškozují zásadu 

konsensu v rámci SZBP/SBOP, vedou k 

vytvoření armády EU a v přímém 

důsledku k častějším konfliktů na úkor 

zachování míru; nesouhlasí proto s 

navyšováním rozpočtů členských států 

v oblasti obrany a bezpečnosti; trvá na 

tom, aby EU a její členské státy 

spolupracovaly na zajištění míru, 

diplomatickém a mírovém řešení 

konfliktů, mimo jiné prostřednictvím 

zprostředkovatelských iniciativ a 

programů na odzbrojení, demobilizaci a 

reintegraci v souladu s Chartou OSN; 

podporuje režim nešíření jaderných 

zbraní (NPT) a jaderné odzbrojování; 

rozhodně odmítá zřízení Evropského 

obranného fondu a Evropského programu 

rozvoje obranného průmyslu, jakož i 

vytvoření nového okruhu V „Bezpečnost a 

obrana“, z něhož bude Evropský obranný 

fond financován po roce 2020; připomíná, 
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že v souladu s čl. 41 odst. 2 Smlouvy o 

Evropské unii nesmí být žádné výdaje 

vzniklé v souvislosti s operacemi s 

vojenskými nebo obrannými dopady 

hrazeny z rozpočtu Unie; kritizuje 

nebývalou rychlost, s níž probíhá 

militarizace EU a vyjadřuje nad ní 

hluboké politování; naléhavě vyzývá k 

odzbrojení, včetně jaderného odzbrojení, 

demobilizaci vojsk a ukončení 

zahraničních vojenských intervencí; 

naléhavě vyzývá k rozpuštění NATO; 

připomíná, že nejlepší způsob, jak 

prosazovat mír, je podpora opatření pro 

vymýcení chudoby, humanitární pomoc a 

udržitelný a spravedlivý hospodářský a 

sociální rozvoj; domnívá se, že vnější 

spolupráce by měla být založena na 

zásadě mezinárodní solidarity a na plném 

respektování vůle se rozvíjet a tempa 

rozvoje jednotlivých zemí; 

Or. en 



 

AM\1154519CS.docx  PE621.622v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 B8-0239/29 

Pozměňovací návrh  29 

Luke Ming Flanagan 

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 

Právní východisko ?? (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na skutečnost, že Komise 

navrhuje, aby byl schodek způsobený 

brexitem vyrovnán dodatečnými příjmy 

pocházejícími z vlastních zdrojů; 

– s ohledem na skutečnost, že tak nebude 

snížena celková výše příjmů, které mají 

být následně rozděleny;  

– s ohledem na skutečnost, že v souvislosti 

s vystoupením Spojeného království z 

Evropské unie se rovněž o jeden stát sníží 

počet členských států, které přijímají 

unijní finanční prostředky, a že by tak 

všechny ostatní členské státy měly mít k 

dispozici větší poměrný podíl prostředků v 

oblastech, jako jsou SZP, SRP, Fond 

soudržnosti atd.; 

Or. en 

 

 


