
 

AM\1168508CS.docx  PE624.234v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

7.11.2018 A8-0358/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. zdůrazňuje, že VFR na období 

2021–2027 musí zaručit odpovědnost Unie 

za vznikající potřeby, další výzvy a nové 

mezinárodní závazky a to, aby je byla 

schopna řešit a plnit své politické priority 

a cíle; poukazuje na vážné problémy 

vyplývající z podfinancování VFR na 

období 2014–2020 a znovu připomíná, že 

je nutné zabránit opakování předchozích 

chyb tím, že se ve prospěch občanů hned 

od počátku zajistí silný a spolehlivý 

rozpočet EU na příštích sedm let; 

1. zdůrazňuje, že VFR na období 

2021–2027 musí reagovat na skutečné 

potřeby evropských občanů; poukazuje na 

to, že je nutné vyvarovat se dřívějších chyb 

a zajistit, aby byl rozpočet Unie účinnější, 

transparentnější, založený na výkonnosti a 

aby konkrétně omezil administrativní 

výdaje a plýtvání penězi; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že Komisí navržená 

celková výše prostředků v příštím VFR, 

která je stanovena na 1,08 % HND EU-27 

(1,11 % po započtení Evropského 

rozvojového fondu), představuje v 

procentuálním podílu HND  ve srovnání 

s předchozím VFR reálné snížení 

prostředků; domnívá se, že navrhovaná 

úroveň VFR neumožní Unii plnit její 

politické závazky a reagovat na důležité 

budoucí výzvy; má proto v úmyslu 

vyjednat potřebné zvýšení; 

3. vyjadřuje zklamání nad návrhem 

Komise zvýšit celkovou úroveň prostředků 

v příštím VFR bez ohledu na odchod 

Spojeného království z EU a jeho finanční 

důsledky, což znamená, že vnitrostátní 

daňoví poplatníci budou muset zaplatit 

více; zdůrazňuje, že je nutné důkladně 

posoudit, které prostředky mohou být lépe 

řízeny na vnitrostátní úrovni, aby byla 

plně dodržena zásada subsidiarity; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/3 

Pozměňovací návrh  3 

André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. dále zdůrazňuje význam 

horizontálních zásad, které by měly být 

základem VFR a všech souvisejících 

politik EU; v této souvislosti znovu 

potvrzuje svůj postoj, že EU musí dostát 

svému závazku a jít v předvoji při plnění 

cílů udržitelného rozvoje OSN, a hluboce 

lituje skutečnosti, že v návrzích týkajících 

se VFR chybí na tento účel jasné 
a viditelné závazky; požaduje proto, aby 

byly cíle OSN v oblasti udržitelného 

rozvoje začleněny do všech oblastí politiky 

a iniciativ EU, které jsou součástí příštího 

VFR; zdůrazňuje rovněž, že by všechny 

programy zahrnuté do příštího VFR měly 

být v souladu s Listinou základních práv; 

mimoto poukazuje na to, že je důležité, 

aby byl proveden Evropský pilíř sociálních 

práv, byla vymýcena diskriminace, včetně 

diskriminace LGBTI osob, a bylo 

vytvořeno portfolio pro menšiny, včetně 

Romů, neboť všechny tyto otázky mají 

zásadní význam pro splnění závazků EU 

týkajících se inkluzivní Evropy; 

zdůrazňuje, že má-li EU plnit své 

povinnosti vyplývající z Pařížské dohody, 

měl by její příspěvek na cíle v oblasti 

klimatu dosáhnout nejméně  25 % výdajů 

VFR během období 2021–2027 a co 

nejdříve, nejpozději však do roku 2027, by 

měl dosáhnout 30 %;  

5. vyzývá EU, aby přestala usilovat 

o čelní pozici v plnění cílů udržitelného 

rozvoje OSN a zarputile prosazovat 

„inkluzivní“ Evropu a genderovou 

tematiku, aby zastavila výdaje na boj proti 

změně klimatu a upustila od islamizace 

Evropy; 
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7.11.2018 A8-0358/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. domnívá se, že požadavek 

jednomyslnosti při přijímání a revizi 

nařízení o VFR představuje pro tento 

proces skutečnou překážku; vyzývá 

Evropskou radu, aby uplatnila 

překlenovací ustanovení stanovené v čl. 

312 odst. 2 SFEU, a umožnila tak přijetí 

nařízení o VFR kvalifikovanou většinou; 

vypouští se  

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 16 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. znovu potvrzuje svůj oficiální 

postoj, že úroveň prostředků VFR na 

období 2021–2027 by měla být stanovena 

na 1 324,1 miliardy EUR v cenách roku 

2018, což odpovídá 1,3 % HND EU-27, 

aby se zajistilo potřebné financování 

klíčových politik EU, tak aby mohly 

naplňovat své poslání a cíle; 

16. požaduje, aby byla úroveň 

prostředků VFR na období 2021–2027 ve 

srovnání se současným VFR snížena a v 

žádném případě, aby nepřekročila 1 % 

HND EU-27; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. má v úmyslu bránit návrh 

Komise, pokud jde o zajištění dostatečné 

úrovně financování pro silnou, efektivní a 

kvalitní evropskou veřejnou správu, jež 

bude sloužit všem Evropanům; připomíná, 

že během současného VFR uskutečnily 

orgány, instituce a decentralizované 

agentury EU pětiprocentní snížení počtu 

zaměstnanců, a je přesvědčen, že by již 

neměly být podrobeny dalšímu snižování 

prostředků, neboť by se tím přímo 

ohrozilo provádění politik Unie; znovu 

připomíná svůj ostrý nesouhlas s tím, aby 

byl znovu vytvořen fond pracovních míst 

pro přesuny v rámci agentur; 

19. s politováním konstatuje, že došlo 

ke skandálnímu nárůstu 

administrativních výdajů EU (přibližně o 

20 %), který nezohledňuje hospodářská 

omezení některých členských států; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. zdůrazňuje význam nového 

mechanismu, jenž zajišťuje dodržování 

hodnot zakotvených v článku 2 Smlouvy o 

Evropské unii a podle nějž členské státy, 

které tyto hodnoty nedodržují, ponesou 

finanční důsledky; upozorňuje však, 

že koneční příjemci rozpočtu Unie nesmí 

být nijak dotčeni tím, že jejich vlády 

ignorují základní práva a zásady právního 

státu; zdůrazňuje proto, že tato opatření 

nesmí mít vliv na povinnost státních 

subjektů nebo členských států provádět 

platby konečným příjemcům; 

31. odmítá a odsuzuje veškeré snahy o 

kladení politických nebo hospodářských 

podmínek pro čerpání prostředků EU, jak 

tomu bude v novém okruhu II 

„Soudržnost a hodnoty“; považuje to za 

další útok na evropské národy a jejich 

svobodu a nezávislost; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. v souladu s návrhem Komise 

požaduje programové zavedení souboru 

nových vlastních zdrojů, který by nezvýšil 

daňové zatížení občanů, ale současně by 

odpovídal zásadním strategickým cílům 

EU, jejichž evropská přidaná hodnota je 

evidentní a nenahraditelná: 

40. odmítá navrhované zavedení tří 

nových vlastních zdrojů EU založených na 

systému pro obchodování s emisemi, 

společném základu daně z příjmů 

právnických osob a na příspěvcích 

členských států vypočítaných na základě 

množství odpadu tvořeného 

nerecyklovanými plastovými obaly, které 

ve svém důsledku povede k dalšímu 

zdanění podniků a zvýšení daňové zátěže 

občanů; 

– řádné fungování, upevnění a posílení 

jednotného trhu, a to zejména zavedením 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob (CCCTB) 

jako základu nového vlastního zdroje, 

který by umožňoval stanovit jednotnou 

sazbu odvodů z příjmů z CCCTB a danit 

velké společnosti v digitálním odvětví, jež 

mají prospěch z jednotného trhu; 

 

– boj proti změně klimatu a urychlení 

transformace energetiky prostřednictvím 

opatření, jako je podíl příjmů ze systému 

pro obchodování s emisemi; 

 

– boj za ochranu životního prostředí 

prostřednictvím příspěvku založeného 

na množství nerecyklovaných plastových 

obalů; 

 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/9 

Pozměňovací návrh  9 

André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. jednoznačně se vyslovuje pro 

zrušení veškerých slev a dalších 

opravných mechanismů, v případě potřeby 

s určitým omezeným přechodným 

obdobím; 

42. rozhodně odmítá, aby bylo zrušeno 

vracení přeplatků a odstraněny další 

opravné mechanismy pro všechny čisté 

plátce, např. Nizozemsko; 

Or. en 
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7.11.2018 A8-0358/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski 

Průběžná zpráva o VFR na období 2021–2027 – postoj Parlamentu ohledně uzavření dohody 

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. trvá na zavedení dalších příjmů, 

které by představovaly dodatečné příjmy 

pro rozpočet EU, aniž by to vedlo k 

odpovídajícímu snížení příspěvků 

založených na HND, jako jsou: 

43. připomíná, že fiskální politiky 

spadají do příslušnosti členských států, a 

zdůrazňuje, že pravomoc vybírat daně je 

jádrem jejich svrchovanosti; zdůrazňuje 

proto, že žádný evropský orgán není 

oprávněn vybírat daně jménem 

vnitrostátních daňových poplatníků; 

– pokuty ukládané podnikům za 

porušení pravidel Unie nebo 

pokuty za opožděné platby 

příspěvků;  

 

– výnosy z pokut vyplývajících z 

rozsudků Soudního dvora 

Evropské unie, včetně paušálních 

částek a penále uložených 

členským státům na základě řízení 

o nesplnění povinnosti; 

 

Or. en 

 

 


