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7.3.2018 A8-0041/1 

Pozměňovací návrh  41 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. zejména se domnívá, že na 

rozhodnutí o velikosti ročního rozpočtu EU 

mají vliv politické a finanční úvahy na 

úrovni členských států, které omezují 

jednání o rozpočtu, která často končí jako 

hra s nulovým výsledkem mezi čistými 

plátci a čistými příjemci v Radě; bez 

ohledu na závazky Unie, včetně závazků 

přijatých Radou; soudí, že v důsledku toho 

jsou politiky EU, které vykazují nejvyšší 

evropskou přidanou hodnotu, často právě 

těmi oblastmi, ve kterých se navrhují 

úspory nákladů, a že tak dochází 

k oslabení projektu EU jako takového; 

12. zejména se domnívá, že na 

rozhodnutí o velikosti ročního rozpočtu EU 

mají vliv politické a finanční úvahy na 

úrovni členských států, které omezují 

jednání o rozpočtu, která často končí jako 

hra s nulovým výsledkem mezi čistými 

plátci a čistými příjemci v Radě; bez 

ohledu na závazky Unie, včetně závazků 

přijatých Radou; vyzývá čisté plátce, aby 

odmítli zaplatit byť jen o euro více, než 

kolik již platí v rámci současného VFR, 

i přes vystoupení Spojeného království 

z EU, ambice EU a další nepředvídané 

úkoly; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/42 

Pozměňovací návrh  42 

André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. žádá zrušení veškerých slev z 

odvodů a jejich oprav a zajištění 

spravedlivého zacházení s členskými státy; 

v této souvislosti zdůrazňuje, že brexit 

povede k tomu, že sleva z odvodů pro 

Spojené království a s ní související „slevy 

na slevu“ se stanou bezpředmětnými a 

přestanou existovat, přičemž bude 
nevyhnutelné zreformovat statistický 

vlastní zdroj založený na DPH; 

23. žádá zachování úlevy pro 

Nizozemsko a zajištění spravedlivého 

zacházení s členskými státy; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že brexit povede 

k tomu, že budou nevyhnutelné obrovské 

škrty v rozpočtu VFR; 

Or. en 

 

 


