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4.7.2016 A8-0224/41 

Pozměňovací návrh  41 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Sofia Sakorafa, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara 

Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. vyzývá k posílení rozpočtové podpory 

všem členským státům, kterých se týká 

postup při nadměrném schodku; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/42 

Pozměňovací návrh  42 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Merja 

Kyllönen, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27b. požaduje revizi ustanovení o 

investicích tak, aby byly z výpočtu státního 

schodku v rámci Paktu o stabilitě a růstu 

vyloučeny vnitrostátní a regionální 

investice spolufinancované z evropských 

strukturálních a investičních fondů; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/43 

Pozměňovací návrh  43 

Liadh Ní Riada, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Martina 

Michels, Ángela Vallina, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Stefan Eck, Luke 

Ming Flanagan, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. (Nový) mírový proces v Irsku 

bere na vědomí významný příspěvek, 

kterým EU podpořila mír a usmíření v 

Irsku, zejména prostřednictvím programů 

PEACE, které se zaměřují na sever Irska 

a na hraniční okresy na jihu; konstatuje, 

že výsledek referenda ve Spojeném 

království může v souvislosti s mírovým 

procesem způsobit závažné problémy a 

ohrozit mírový proces a Velkopáteční 

dohodu; vyzývá Komisi, aby i nadále 

podporoval mírový proces prostřednictvím 

pokračujícího financování programu 

PEACE; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/44 

Pozměňovací návrh  44 

Sofia Sakorafa, Martina Michels, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, Marisa 

Matias, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Luke Ming Flanagan, 

Younous Omarjee 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. je přesvědčen, že z rozpočtu EU by 

neměly být financovány nové iniciativy na 

úkor stávajících programů a politik Unie, 

přičemž plně potvrzuje myšlenku rozsáhlé 

politické a finanční podpory pro EFSI; 

hodlá splnit svůj závazek a v plném 

rozsahu kompenzovat škrty související s 

EFSI v rozpočtu programu Horizont 2020 

a Nástroje pro propojení Evropy s cílem 

umožnit jim splnit své cíle vytyčené před 

pouhými dvěma roky a umožnit Unii 

dosáhnout svých cílů v oblasti výzkumu a 

inovací; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

úroveň financování dalších programů v 

podokruhu 1a („konkurenceschopnost pro 

růst a zaměstnanost“) by neměla být touto 

kompenzací ovlivněna, přičemž poukazuje 

na nesporný jejich přínos k růstu, k tvorbě 

pracovních míst a ke 

konkurenceschopnosti; je přesvědčen, že 

rozpětí v podokruhu 1a nejsou s ohledem 

na tyto potřeby dostatečná, a vybízí tedy k 

navýšení stropu v tomto podokruhu; 

42. je přesvědčen, že z rozpočtu EU by 

neměly být financovány nové iniciativy na 

úkor stávajících programů a politik Unie; 

vyjadřuje politování nad skutečností, že 
škrty související s EFSI mají zásadní 

dopad na program Horizont 2020 a 

Nástroj pro propojení Evropy, a 

zdůrazňuje potřebu umožnit jim splnit své 

cíle vytyčené před pouhými dvěma roky a 

umožnit Unii dosáhnout svých cílů v 

oblasti výzkumu a inovací; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že úroveň 

financování dalších programů v podokruhu 

1a („konkurenceschopnost pro růst a 

zaměstnanost“) by neměla být touto 

kompenzací ovlivněna, přičemž poukazuje 

na nesporný jejich přínos k růstu, k tvorbě 

pracovních míst a ke 

konkurenceschopnosti; je přesvědčen, že 

rozpětí v podokruhu 1a nejsou s ohledem 

na tyto potřeby dostatečná, a vybízí tedy k 

navýšení stropu v tomto podokruhu; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/45 

Pozměňovací návrh  45 

Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Martina Michels, Ángela Vallina, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 42a. domnívá se, že výsledek referenda ve 

Spojeném království je výzvou ke 

skutečnému přezkumu krátkodobých a 

dlouhodobých cílů Evropské unie s cílem 

splnit to, co občané od Unie očekávají: 

sociální spravedlnost, ekologickou 

transformaci, právo na dobré podmínky, 

ochranu před negativními dopady 

globalizace a spravedlivou harmonizaci 

daní; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/46 

Pozměňovací návrh  46 

Xabier Benito Ziluaga, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia 

Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Matt Carthy, 

Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. důrazně podporuje pokračování 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI) jakožto prostředku 

umožňujícího uplatnit rychlé řešení v rámci 

boje proti nezaměstnanosti mladých lidí, 

poté, co budou provedeny nezbytné úpravy 

vyplývající z probíhajícího hodnocení; 

domnívá se, že toho lze dosáhnout jedině 

tím, že bude na YEI do konce stávajícího 

VFR vyčleněno nejméně tolik prostředků 

na závazky, kolik jich bylo na tento 

program vyčleněno každoročně v průběhu 

prvních dvou let tohoto období (6 miliard 

EUR uvolněných s předstihem v letech 

2014–2015), s výhradou výsledku 

nadcházejícího posouzení Komise; 

konstatuje, že za tímto účelem by měly být 

zvýšeny stropy podokruhu 1b 

(„Hospodářská, sociální a územní 

soudržnost“), neboť není k dispozici žádné 

rozpětí; 

43. důrazně podporuje pokračování 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI) jakožto prostředku 

umožňujícího uplatnit rychlé řešení v rámci 

boje proti nezaměstnanosti mladých lidí, 

poté, co budou provedeny nezbytné úpravy 

vyplývající z probíhajícího hodnocení; 

domnívá se, že toho lze dosáhnout jedině 

tím, že bude na YEI ve zbývajících letech 

stávajícího VFR vyčleněna odpovídající 

míra prostředků na závazky; zdůrazňuje, 

že s cílem zvýšit (v současnosti velmi 

nízkou) míru využívání tohoto fondu v 

méně rozvinutých regionech, které 

vyžadují větší rozpočtovou podporu, je 

třeba usnadnit předvídatelnost dostupných 

finančních prostředků hned na počátku 

programů; konstatuje, že za tímto účelem 

by měly být zvýšeny stropy podokruhu 1b, 

neboť není k dispozici žádné rozpětí; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/47 

Pozměňovací návrh  47 

Xabier Benito Ziluaga, Jiří Maštálka, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, 

Martina Michels, Ángela Vallina, Marisa Matias, Nikolaos Chountis, Stelios Kouloglou, 

Marie-Christine Vergiat, Stefan Eck, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, Neoklis 

Sylikiotis 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. očekává, že koordinovaná činnost, 

která umožní účinně řešit vnější rozměr 

migrační a uprchlické krize, zejména 

politickou stabilizaci zemí evropského 

sousedství a subsaharské Afriky a řešením 

humanitárních a hospodářských příčin 

migrace, bude v nadcházejících letech dále 

posilována a bude také doprovázena 

vyššími požadavky na financování v rámci 

okruhu 4 („Globální Evropa“); zdůrazňuje, 

že je potřeba, aby těmto požadavkům o 

financování nebylo vyhověno na úkor 

stávající vnější činnosti EU včetně její 

rozvojové politiky; vyzývá proto ke 

zvýšení stropů v rámci okruhu 4; 

47. očekává, že koordinovaná činnost, 

která umožní účinně řešit vnější rozměr 

migrační a uprchlické krize, bude v 

nadcházejících letech dále posilována a 

bude také doprovázena vyššími požadavky 

na financování v rámci okruhu 4 

(„Globální Evropa“), což vyžaduje, aby se 

prováděla řešení v místě původu, aby se 

postihovaly postupy, které přímo nebo 

nepřímo podporují Dá’iš, a osoby, které 

těží z obchodování s lidmi, aby se zaručil 

bezpečný pohyb lidem se statusem 

uprchlíka a aby byly poskytnuty nezbytné 

finanční prostředky s cílem zajistit 

důstojnou sociální integraci těchto osob 

po dobu jejich pobytu v Evropě; 

zdůrazňuje, že je potřeba, aby těmto 

požadavkům o financování nebylo 

vyhověno na úkor stávající vnější činnosti 

EU včetně její rozvojové politiky; vyzývá 

proto ke zvýšení stropů v rámci okruhu 4; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/48 

Pozměňovací návrh  48 

Younous Omarjee, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck, 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 52 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 52a. je pevně přesvědčen o tom, že by 

měla být uplatňována podmínka týkající 

se základních práv s cílem  pozastavit 

platby z fondu EFSI členským státům, 

které nedodržují Listinu základních práv 

Evropské unie; 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4.7.2016 A8-0224/49 

Pozměňovací návrh  49 

Sofia Sakorafa, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 61 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

61. je přesvědčen, že přezkum/revize v 

polovině období je skvělou příležitostí pro 

vůbec první posouzení fungování 

dotyčných politik a programů EU a 

fungování ustanovení VFR o flexibilitě a 

zvláštních nástrojů, a očekává, že Komise 

předloží analýzu, v níž vymezí nedostatky 

stávajícího systému provádění; věnuje 

zvláštní pozornost hodnocení dopadů 

ohledně procesu provádění nových prvků, 

které zavádí stávající programové období, 

jako jsou předběžné podmínky v rámci 

politiky soudržnosti; domnívá se, že 

přezkum/revize VFR v polovině období by 

měl/měla také zhodnotit výkonnost 

přidělených prostředků, aby se zjistilo, zda 

dosahují svých cílů; vyzývá Komisi, aby 

předložila konkrétní návrhy na řešení 

možných nedostatků a zlepšení a 

racionalizaci podmínek provádění ve 

zbývajících letech stávajícího VFR s cílem 

umožnit co nejlepší využití omezených 

finančních prostředků a snížit 

administrativní zátěž pro příjemce; 

61. konstatuje, že s ohledem na pozdní 

provádění VFR je přezkum/revize v 

polovině období je skvělou příležitostí pro 

vůbec první posouzení fungování 

dotyčných politik a programů EU, 

fungování ustanovení VFR o flexibilitě a 

zvláštních nástrojů a správy unijních 

výdajů s cílem posoudit, zda programy 

VFR plní stanovené cíle a záměry, mají 

odpovídající absorpční kapacitu a vytváří 

unijní přidanou hodnotu; očekává, že 

Komise předloží analýzu, v níž vymezí 

nedostatky stávajícího systému provádění; 

věnuje zvláštní pozornost hodnocení 

dopadů ohledně procesu provádění nových 

prvků, které zavádí stávající programové 

období, jako jsou předběžné podmínky v 

rámci politiky soudržnosti; domnívá se, že 

přezkum/revize VFR v polovině období by 

měl/měla také zhodnotit výkonnost 

přidělených prostředků, aby se zjistilo, zda 

dosahují svých cílů; vyzývá Komisi, aby 

předložila konkrétní návrhy na řešení 

možných nedostatků a zlepšení a 

racionalizaci podmínek provádění 

prostřednictvím komplexního 

zjednodušení, které bude zahrnovat 

reformy v oblasti řízení, monitorování, 

podávání zpráv a kontroly fondů s cílem 

umožnit co nejlepší využití omezených 
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finančních prostředků a snížit 

administrativní zátěž pro příjemce ve 

zbývajících letech stávajícího VFR ; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/50 

Pozměňovací návrh  50 

Younous Omarjee, Marisa Matias, Merja Kyllönen, Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

62. zdůrazňuje, že je důležité ukázat 

přidanou hodnotu financování z rozpočtu 

EU, a podporuje zavedení kultury 

zaměřené na výsledky jakožto klíčového 

prvku financování EU; zdůrazňuje, že tam, 

kde je to vhodné, a zejména v programech 

zaměřených na inovace, by se posouzení 

výkonnosti a orientace na výsledky mělo 

stát hlavní zásadou; uznává práci Komise v 

souvislosti s iniciativou „Rozpočet EU 

zaměřený na výsledky“, kterou je třeba 

ještě více rozvinout, a očekává výsledky 

práce interinstitucionální pracovní skupiny 

odborníků pro sestavování rozpočtu 

založeného na výkonnosti; je přesvědčen, 

že tento přístup může být způsobem, jak 

posílit výkonnost programů, které nejsou 

dostatečně efektivní; zdůrazňuje nicméně, 

že technické nebo programové nedostatky 

nemohou vést ke snížení rozpočtu EU nebo 

k opuštění politických priorit a že 

zkvalitnění financování samo o sobě 

nevyřeší problém nedostatečných 

finančních prostředků pro naplnění 

naléhavých a rostoucích potřeb; připomíná 

Komisi, že Parlament jakožto jedna složka 

rozpočtového orgánu musí být zapojen do 

vytváření strategie Komise v této oblasti; 

vypouští se 

Or. en 
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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

4.7.2016 A8-0224/51 

Pozměňovací návrh  51 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Kostadinka Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 63 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

63. uznává rostoucí význam finančních 

nástrojů v rozpočtu Unie, které jsou formy 

financování doplňující dotace a granty; 

uznává potenciál těchto nástrojů, pokud jde 

o zvyšování finančního – a tedy 

politického – dopadu rozpočtu Unie; 

nicméně zdůrazňuje, že přechod od 

tradičního financování k inovativnějším 

nástrojům není žádoucí ve všech oblastech 

politiky, jelikož ne všechny politiky jsou 

tržně orientované; zdůrazňuje, že finanční 

nástroje poskytují alternativní a doplňkový 

způsob financování a neměly by být 

uplatňovány u projektů, které mohou mít 

prospěch jen z využívání grantů a které 

jsou obzvláště důležité pro méně rozvinuté 

regiony; 

63. uznává rostoucí využití finančních 

nástrojů v rozpočtu Unie, které jsou formy 

financování doplňující dotace a granty; 

uznává potenciál těchto nástrojů, pokud jde 

o zvyšování finančního – a tedy 

politického – dopadu rozpočtu Unie; 

nicméně zdůrazňuje, že přechod od 

tradičního financování k inovativnějším 

nástrojům není žádoucí ve všech oblastech 

politiky; zdůrazňuje, že finanční nástroje 

mohou poskytovat alternativní a 

doplňkový způsob financování a měly by 

být uplatňovány pouze u projektů, pro 

které tento druh financování představuje 

přidanou hodnotu a zlepšení řádného 

řízení veřejných prostředků; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/52 

Pozměňovací návrh  52 

Younous Omarjee, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Merja Kyllönen, 

Stefan Eck 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. vybízí Komisi, aby označila všechny 

oblasti politik EU, kde by granty mohly 

být kombinovány s finančními nástroji a 

aby se zabývala otázkou vhodné 

rovnováhy mezi nimi; pevně věří, že by 

možnost kombinovat různé zdroje EU v 

rámci harmonizovaných pravidel řízení 

pomohla optimalizovat součinnost mezi 

dostupnými zdroji financování na úrovni 

EU; zdůrazňuje, že častější využívání 

finančních nástrojů by nemělo vést ke 

snížení rozpočtu Unie; připomíná 

opakovanou výzvu Parlamentu k větší 

transparentnosti a demokratické kontrole, 

pokud jde o provádění finančních nástrojů 

podporovaných z rozpočtu Unie; 

65. zdůrazňuje, že častější využívání 

finančních nástrojů by nemělo vést ke 

snížení rozpočtu Unie; připomíná 

opakovanou výzvu Parlamentu k větší 

transparentnosti a demokratické kontrole, 

pokud jde o provádění finančních nástrojů 

podporovaných z rozpočtu Unie; 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/53 

Pozměňovací návrh  53 

Younous Omarjee, Merja Kyllönen, Martina Michels 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. domnívá se, že vzhledem k rychle se 

měnícímu politickému prostředí a v zájmu 

zajištění větší pružnosti by některé prvky 

VFR měly být odsouhlaseny na dobu 5 let, 

zatímco jiné, zejména ty, které se týkají 

programů vyžadujících dlouhodobější 

plánování či politik řídících se složitými 

postupy pro zřizování systémů provádění, 

by měly být dohodnuty na období 5+5 let s 

tím, že v polovině období by měly být 

povinně přezkoumány; 

vypouští se 

Or. en 
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4.7.2016 A8-0224/54 

Pozměňovací návrh  54 

Xabier Benito Ziluaga, Younous Omarjee, Paloma López Bermejo, Ángela Vallina, 

Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Stelios Kouloglou, Marie-Christine Vergiat, Kostadinka 

Kuneva, Stefan Eck, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 76 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. vyzývá k zavedení jednoho či více 

nových vlastních zdrojů, v ideálním 

případě s jednoznačnou vazbou na 

evropské politiky, které vytvářejí přidanou 

hodnotu; konstatuje, že Skupina na vysoké 

úrovni o celé řadě možných nových 

vlastních zdrojů již diskutovala a zabývala 

se v této souvislosti např. reformou DPH, 

daní z finančních transakcí, měnovým 

příjmem ECB, reformou systému EU pro 

obchodování s emisemi a uhlíkovou daní, 

zdaněním v oblasti dopravy, daní z příjmu 

právnických osob, daní z elektřiny a 

digitální daní; nedočkavě očekává 

doporučení Skupiny na vysoké úrovni, na 

jejichž základě bude moci pokračovat v 

zahájené práci a připravit postoj 

Parlamentu v této věci; v této souvislosti 

vyzývá k postupnému odstranění všech 

forem slev; 

76. vyzývá k zavedení jednoho či více 

nových vlastních zdrojů, v ideálním 

případě s jednoznačnou vazbou na 

evropské politiky, které vytvářejí přidanou 

hodnotu, a to prostřednictvím 

progresivního zdanění a za současného 

posílení fiskální kapacity pro řešení 

finanční, hospodářské a environmentální 

krize v průběhu jednotlivých cyklů; 

konstatuje, že Skupina na vysoké úrovni o 

celé řadě možných nových vlastních zdrojů 

již diskutovala a zabývala se v této 

souvislosti např. reformou DPH, daní z 

finančních transakcí, měnovým příjmem 

ECB, reformou systému EU pro 

obchodování s emisemi a uhlíkovou daní, 

zdaněním v oblasti dopravy, daní z příjmu 

právnických osob, daní z elektřiny a 

digitální daní; nedočkavě očekává 

doporučení Skupiny na vysoké úrovni, na 

jejichž základě bude moci pokračovat v 

zahájené práci a připravit postoj 

Parlamentu v této věci; v této souvislosti 

vyzývá k postupnému odstranění všech 

forem slev; 

Or. en 
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