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8.3.2018 A8-0048/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění B 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

B. vzhledem k tomu, že VFR na 

období 2014–2020 rychle prokázal, že je 

nevhodný k pokrytí skutečných potřeb a 

politických cílů, neboť měl od počátku 

řešit celou řadu krizí a nových výzev v 

oblasti investic, sociálního vyloučení, 

migrace a uprchlíků, zaměstnanosti 

mladých lidí, bezpečnosti, zemědělství, 

životního prostředí a změny klimatu, s 

nimiž se v době jeho přijetí nepočítalo; 

vzhledem k tomu, že již po dvou letech 

provádění narazil stávající VFR na své 

limity, protože byly vyčerpány dostupné 

rezervy, v hojné míře byla použita 

ustanovení o flexibilitě a zvláštní nástroje, 

stávající politiky a programy byly 

vystaveny tlaku nebo dokonce omezeny a 

byly vytvořeny některé mimorozpočtové 

mechanismy jako způsob kompenzace 

nedostatečné úrovně flexibility rozpočtu 

EU;  

B.  vzhledem k tomu, že VFR na 

období 2014–2020 a rozpočtová politika 

EU se ukázaly být neefektivní, pokud jde o 

pokrytí skutečných potřeb v oblasti 

investic, sociálního vyloučení, migrace a 

uprchlíků, zaměstnanosti mladých lidí, 

bezpečnosti, zemědělství a životního 

prostředí; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje, že budoucí VFR nabízí 

Unii příležitost k tomu, aby prokázala, že 

je pospolitá a schopná čelit politickým 

událostem, jako jsou např. brexit, nárůst 

populistických a nacionalistických hnutí a 

změny v celosvětovém vedení; zdůrazňuje, 

že rozdělenost a sebestřednost nejsou 

odpovědí na globální problémy a obavy 

občanů; domnívá se, že zejména jednání o 

brexitu ukazují, že výhody plynoucí z 

členství v Unii výrazně převažují nad 

náklady na přispívání do rozpočtu; žádá v 

této souvislosti k plnému dodržování 

rámce již dříve přijatých závazků, jak je 

tomu v případě Velkopáteční dohody v 

souvislosti s právním státem a demokracií; 

7. odmítá a odsuzuje jakékoli snahy o 

zneužití vystoupení Spojeného království z 

EU (brexitu) k posílení rozpočtu na straně 

příjmů, což nakonec povede k většímu 

zdanění podniků a k většímu daňovému 

zatížení občanů; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. znovu vyjadřuje znepokojení nad 

vynakládáním rozpočtových prostředků 

EU a nad úlohou rozpočtu při řešení 

konkrétních potřeb občanů a 

narůstajících problémů, kterým čelí, jako 

jsou nezaměstnanost, hospodářská recese, 

chudoba, migrační krize a bezpečnostní 

hrozby; zdůrazňuje, že je nutné důkladně 

posoudit, které fondy by mohly být lépe 

řízeny na vnitrostátní úrovni, aby byla 

plně dodržena zásada subsidiarity; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 116 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 116a. vyzývá k výraznému a 

konkrétnímu snížení administrativních 

výdajů EU s přihlédnutím k 

hospodářským omezením, s nimiž se 

potýkají některé členské státy; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 117 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

117. vítá iniciativy orgánů, institucí a 

agentur s cílem dále posílit efektivnost 

prostřednictvím intenzivnější správní 

spolupráce a slučování některých funkcí, 

což vede k úsporám v rozpočtu Unie; 

zdůrazňuje, že v některých agenturách lze 

dosáhnout dalšího zvýšení efektivnosti, 

zejména prostřednictvím posílené 

spolupráce mezi agenturami s podobnými 
úkoly, například v oblasti dohledu nad 

finančním trhem, a u agentur, které 

působí na několika místech; obecněji 

vyzývá k důkladnému posouzení možností 

seskupení agentur podle strategické 

povahy jejich úkolů a jejich výsledku s 

cílem dosáhnout součinnosti mezi 

agenturami, např. Evropského orgánu 

pro bankovnictví a Evropského orgánu 

pro cenné papíry a trhy v Paříži; 

117. žádá, aby byla provedena celková 

revize úlohy evropských agentur, a klade 

si otázku, zda by jejich úkoly a cíle 

nemohla lépe plnit stávající generální 

ředitelství Komise nebo členské státy, aby 

nedocházelo ke zdvojování funkcí a 

nákladů a také aby se zvýšila 

transparentnost; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/12 

Pozměňovací návrh  12 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příští VFR: příprava postoje Parlamentu k VFR na období po roce 2020 

2017/2052(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 119 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

119. vyzývá Komisi, aby navrhla 

mechanismus, na jehož základě bude 

možné, aby členské státy nerespektující 

hodnoty zakotvené v článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii (SEU) nesly finanční 

následky; varuje nicméně před tím, že na 

konečné příjemce prostředků z rozpočtu 

Unie nemohou mít v žádném případě vliv 

porušení pravidel, za něž neodpovídají; je 

proto přesvědčen, že rozpočet Unie není 

vhodným nástrojem pro řešení porušení 

článku 2 SEU a že veškeré finanční 

dopady by měl nést dotčený členský stát 

nezávisle na plnění rozpočtu; 

119. odmítá a odsuzuje veškeré snahy o 

uplatňování politické nebo hospodářské 

podmíněnosti v případě fondů EU; odmítá 

tuto iniciativu jako další útok na evropské 

národy a jejich svobodu a nezávislost; 

Or. en 

 

 


