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7.3.2018 A8-0048/144 

Pozměňovací návrh  144 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

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 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. současně přijímá zvláštní 

usnesení, v němž vyjadřuje svůj postoj k 

reformě systému vlastních zdrojů EU v 

souladu s doporučeními skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; vyzývá 

Komisi, aby náležitě zohlednila postoj 

Parlamentu při přípravě legislativních 

návrhů týkajících se vlastních zdrojů EU, 

které by měly být ambiciózní svým 

rozsahem a předloženy společně s návrhy 

VFR; zdůrazňuje, že výdajová i příjmová 

stránka příštího VFR bude v 

nadcházejících jednáních řešena jako 

jediný balíček a že bez odpovídajícího 

pokroku v oblasti vlastních zdrojů nebude 

dosaženo dohody o VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/145 

Pozměňovací návrh  145 

Sophie Montel, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

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 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je přesvědčen, že příští VFR by měl 

vycházet ze zavedených politik a priorit 

Unie, které se zaměřují na podporu míru, 

demokracie, právního státu, lidských práv a 

rovnosti mužů a žen, zvyšování blahobytu, 

dlouhodobý a udržitelný hospodářský růst, 

výzkum a inovace, poskytování kvalitního 

zaměstnání s důstojnými pracovními místy, 

boj proti změně klimatu a na podporu 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

a solidarity mezi členskými státy a občany; 

domnívá se, že tyto pilíře jsou 

předpokladem pro řádně fungující 

jednotný trh a hospodářskou a měnovou 

unii, jakož i pro posílení postavení Evropy 

ve světě; věří, že jsou pro budoucí 

evropské snahy důležitější než kdy jindy; 

4. je přesvědčen, že příští VFR by měl 

vycházet ze zavedených politik a priorit 

Unie, které se zaměřují na podporu míru, 

demokracie, právního státu, lidských práv a 

rovnosti mužů a žen, zvyšování blahobytu, 

dlouhodobý a udržitelný hospodářský růst, 

výzkum a inovace, poskytování kvalitního 

zaměstnání s důstojnými pracovními místy, 

boj proti změně klimatu a na podporu 

hospodářské, sociální a územní soudržnosti 

a solidarity mezi členskými státy a občany; 

domnívá se, že úsilí dosud vložené do 

budování jednotného trhu a hospodářské 

a měnové unie se ukázalo jako směřující 

proti těmto pilířům, vedlo totiž ke zhoršení 

postavení Evropy a členských států EU ve 

světě; věří, že tyto pilíře jsou klíčovými 

ukazateli rozdílností v rámci Unie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/146 

Pozměňovací návrh  146 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

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 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. domnívá se, že díky příštímu VFR 

by Unie měla být schopna nabídnout řešení 

a vyjít z krizí stávajícího desetiletí 

posílená: hospodářský a finanční pokles, 

nezaměstnanost mladých, trvalá chudoba a 

sociální vyloučení, fenomén migrace a 

uprchlíků, změna klimatu a přírodní 

katastrofy, zhoršování životního prostředí a 

ztráta biologické rozmanitosti, terorismus a 

nestabilita a celá řada dalších; zdůrazňuje, 

že tyto globální, přeshraniční problémy s 

tuzemským dosahem odhalují vzájemnou 

závislost našich ekonomik a společností a 

poukazují na potřebu společných akcí; 

5. domnívá se, že díky příštímu VFR 

by Unie měla být schopna nabídnout řešení 

a vyjít z krizí stávajícího desetiletí 

posílená: hospodářský a finanční pokles, 

nezaměstnanost mladých, trvalá chudoba a 

sociální vyloučení, fenomén migrace a 

uprchlíků, změna klimatu a přírodní 

katastrofy, zhoršování životního prostředí a 

ztráta biologické rozmanitosti, terorismus a 

nestabilita a celá řada dalších; zdůrazňuje, 

že tyto problémy ponechala Unie v 

převážné většině bez odpovědi, což 

ukázalo, že národní stát je i nadále 

přirozeným nástrojem k vypořádání se s 

jakýmkoli z výše uvedených problémů; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/147 

Pozměňovací návrh  147 

Sophie Montel, Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot 

za skupinu EFDD 

 

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 plné dodržování rámce již 

dříve přijatých závazků, jak je tomu v 

případě Velkopáteční dohody v souvislosti 

s právním státem a demokracií; 

7. zdůrazňuje, že budoucí VFR musí 

vzít v potaz skutečnost, že občané v 

členských státech obecně chtějí méně EU: 

brexit a referendum v Nizozemsku v roce 

2016 jsou příklady hluboké skepse vůči 

EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/148 

Pozměňovací návrh  148 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

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 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. vyzývá proto k soustavné podpoře 

stávajících politik, zejména dlouhodobých 
politik EU zakotvených ve Smlouvách, a 

sice společné zemědělské a rybářské 

politiky a politiky soudržnosti, neboť tyto 

politiky přináší občanům EU hmatatelné 

výhody projektu evropské integrace; 

odmítá jakýkoli pokus o zpětné převedení 

těchto politik na vnitrostátní úroveň, 

poněvadž by se tím nezmenšilo ani 

finanční zatížení daňových poplatníků a 

spotřebitelů, ani nedosáhlo lepších 

výsledků, ba naopak by to bránilo růstu, 

solidaritě a fungování jednotného trhu a 

současně prohlubovalo nerovnosti a 

rozdíly mezi jednotlivými územími a 

hospodářskými odvětvími; hodlá v příštím 

programovém období zajistit, aby na tyto 

politiky byla pro země EU-27 vyčleněna 

stejná úroveň financování, a současně 

zlepšovat jejich účinnost a zjednodušovat 

s nimi spojené postupy; 

8. vyzývá proto k důkladnému 

přehodnocení politik EU: hlavním cílem 

tohoto VFR by mělo být poskytnout rámec 

pro postupné snižování rozsahu a objemu 

rozpočtu EU; zdůrazňuje, že jedním 

způsobem, jak tohoto cíle dosáhnout, by 

bylo zahájit navracení některých politik 

do pravomoci členských států; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/149 

Pozměňovací návrh  149 

Jörg Meuthen, Mireille D’Ornano, Florian Philippot, Sophie Montel 

za skupinu EFDD 

 

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 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. potvrzuje zásadu, že další politické 

priority by měly být doprovázeny 

dodatečnými finančními prostředky bez 

ohledu na to, zda se objeví v době přijetí 

nového VFR či při jeho provádění, a 

zdůrazňuje, že financování nových potřeb 

by nemělo oslabovat stávající politiky a 

programy; dále očekává, že budou 

zavedena dostatečná ustanovení o 

flexibilitě, aby se zohlednily nepředvídané 

okolnosti, které by mohly vyvstat v 

průběhu VFR; 

13. potvrzuje zásadu, že další politické 

priority, které mohou vyvstat v době 

přijímání nového VFR či při jeho 

provádění, by měly být financovány škrty 

u jiných programů; 

Or. en 

 

 


