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 A8-0358/11 

Pozměňovací návrh  11 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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 účinně a účelně reagovat 

na vznikající potřeby, další výzvy a řešit je 

a dokázat plnit ty politické priority a cíle, 

které vytvářejí skutečnou přidanou 

hodnotu pro občany EU; zdůrazňuje, že je 

nezbytné provést přezkum výdajů s cílem 

poskytnout komplexní a uvážlivé 

hodnocení, jehož cílem je prokázat 

skutečnou přidanou hodnotu každého 

programu, aby byl vytvořen spolehlivý a 

optimalizovaný rozpočet EU na příštích 

sedm let výhradně ve prospěch občanů;  

Or. en 
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 A8-0358/12 

Pozměňovací návrh  12 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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. bere na vědomí, že Komisí 

navržená celková výše prostředků v příštím 

VFR, která je stanovena na 1,11 % HND 

EU-27 (1,11 % po odečtení Evropského 

rozvojového fondu); domnívá se, že tento 

návrh může umožnit Unii plnit její 

politické závazky a reagovat na důležité 

budoucí výzvy; v této souvislosti 

připomíná potřebu přezkoumat výdaje z 

rozpočtu EU, zejména administrativní 

výdaje, ve snaze snížit příspěvky členských 

států a zajistit, aby byl rozpočet EU 

vynakládán výhradně a skutečně na 

potřeby občanů EU; 

Or. en 
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 A8-0358/13 

Pozměňovací návrh  13 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. dále prohlašuje, že nesouhlasí 

s jakýmkoli snížením úrovně financování 

dlouhodobých politik EU zakotvených ve 

smlouvách, jako je politika soudržnosti 

a společná zemědělská a rybářská  

politika; především protestuje proti 

veškerým radikálním škrtům, které 

negativně ovlivní samotnou podstatu a cíle 

těchto politik, například proti škrtům 

navrženým pro Fond soudržnosti a 
Evropský zemědělský fond pro rozvoj 

venkova; v této souvislosti nesouhlasí 

s návrhem snížit prostředky Evropského 

sociálního fondu plus (ESF+) navzdory 

tomu, že byla rozšířena jeho oblast 

působnosti a že do něj byly začleněny čtyři 

stávající sociální programy, zejména 
iniciativa na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí; 

4. prohlašuje, že nesouhlasí s Komisí 

navrhovaným snížením úrovně financování 

řady klíčových politik EU, jako je společná 

zemědělská politika (SZP); především 

protestuje proti veškerým radikálním 

škrtům, které negativně ovlivní Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova; v 

této souvislosti nesouhlasí s návrhem snížit 

prostředky Evropského sociálního fondu 

navzdory tomu, že byla rozšířena jeho 

oblast působnosti a že do něj byla 

začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; vyzývá proto 

ke zvýšení výše prostředků Evropského 

sociálního fondu plus (ESF+) oproti 

návrhu Komise, protože může členským 

státům umožnit zavést režimy 

minimálního příjmu pro občany EU žijící 

v chudobě;  

Or. en 
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 A8-0358/14 

Pozměňovací návrh  14 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  8a. připomíná, že je třeba, aby byl 

sestaven nový VFR se skutečnou přidanou 

hodnotou pro občany EU, který nebude 

představovat dodatečnou zátěž nad rámec 

příspěvků členských států; zdůrazňuje, že 

je třeba provádět povinný přezkum výdajů 

ve snaze dosahovat úspor, kdekoli je to 

možné; je přesvědčen, že vnitrostátní 

příspěvky členských států by se měly při 

výpočtu výše vnitrostátního schodku 

odečítat;  

Or. en 
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 A8-0358/15 

Pozměňovací návrh  15 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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 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. vítá návrh Komise týkající se výše 

financování některých programů ve VFR 

na období 2021–2027, ale zdůrazňuje 

potřebu zajistit odpovídající financování 

klíčových politik EU, jako je společná 

zemědělská politika (SZP) a ESF+; je 

přesvědčen, že lze vytvořit ambiciózní a 

realistický nový VFR i bez požadavku na 

vyšší příspěvek členských států; je 

přesvědčen, že vnitrostátní příspěvky 

členských států by se měly při výpočtu 

výše vnitrostátního schodku odečítat; 

Or. en 
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 A8-0358/16 

Pozměňovací návrh  16 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 – bod iii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  iiia) zdůrazňuje, že je třeba rozšířit 

působnost nástroje CEF tak, aby 

zahrnovala programy výdajů na 

bezpečnost, sledování stavu a údržbu 

infrastrukturních sítí; připomíná, že 

hodnocení infrastrukturních projektů 

financovaných z nástrojů CEF by mělo 

zohledňovat sociální, hospodářské a 

environmentální činitele, zejména pokud 

jde o účinky, které mají na místní 

komunity, s cílem zjistit, zda občanům EU 

přinášejí skutečnou přidanou hodnotu; 

Or. en 
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 A8-0358/17 

Pozměňovací návrh  17 

Laura Agea, Marco Valli 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 – bod ix a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  ixa) vyzývá ke zvýšení výše prostředků 

Evropského sociálního fondu oproti 

návrhu Komise, aby byl zajištěn rozhodný 

boj proti chudobě, který umožní členským 

státům zavádět režimy minimálního 

příjmu ve snaze o účinné potírání 

chudoby;  

Or. en 
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 A8-0358/18 

Pozměňovací návrh  18 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 – bod xvi 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

xvi. zachovat financování společné 

zemědělské politiky (SZP) EU-27 na 

úrovni rozpočtu v období 2014–2020 

v reálných cenách  při stanovení původní 

částky krizové rezervy v zemědělství; 

xvi. zachovat financování společné 

zemědělské politiky (SZP) EU-27 na 

úrovni rozpočtu v období 2014–2020 

v reálných cenách  při stanovení původní 

částky krizové rezervy v zemědělství s 

připomínkou důležitosti SZP jako klíčové 

politiky jak pro ekonomiku EU, tak – a to 

především – pro zemědělce v EU; 

Or. en 
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 A8-0358/19 

Pozměňovací návrh  19 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 – bod xxi 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

xxi. obnovit  pro všechny agentury 

prostředky alespoň na úrovni roku 2020 a 

současně prosazovat vyšší úroveň, kterou 

navrhla Komise, a to i pro agentury, 

kterým byly přiděleny nové pravomoci a 

úkoly,  a požadovat komplexní přístup k 

jejich financování z poplatků; 

xxi. je skeptický ohledně návrhu 

Komise týkajícího se výše financování pro 

agentury; v této souvislosti žádá, aby byl 

proveden přesný přezkum výdajů s cílem 

sloučit agentury s podobnými úkoly a 

snížit výdaje na ně;  

Or. en 
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 A8-0358/20 

Pozměňovací návrh  20 

Laura Agea, Marco Valli, Rolandas Paksas, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 17 – bod xxiii a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  xxiiia) vyjadřuje politování nad 

zhoršující se situací v oblasti lidských 

práv a základních svobod v Turecku a 

požaduje ukončení předvstupní pomoci 

této zemi; 

Or. en 
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 A8-0358/21 

Pozměňovací návrh  21 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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. žádá úplnou reorganizaci evropské 

veřejné správy, protože veškeré 

administrativní výdaje spojené s 

institucemi EU by měly být co nejvíce 

sníženy, aby bylo dosaženo úspor a 

nedocházelo k jakémukoli plýtvání penězi 

daňových poplatníků; konstatuje, že 

během současného VFR uskutečnily 

evropské instituce EU pětiprocentní snížení 

počtu zaměstnanců, a je přesvědčen, že 

jsou možná další snížení v zájmu dosažení 

úspor;  

Or. en 
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 A8-0358/22 

Pozměňovací návrh  22 

Laura Agea, Marco Valli, Sylvie Goddyn 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0358/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski, Gérard Deprez 

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

(2018/0166R(APP)) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. vítá proto soubor návrhů o novém 

systému vlastních zdrojů, který Komise 

přijala dne 2. května 2018 a který považuje 

za důležitý krok na cestě k ambicióznější 

reformě; vyzývá Komisi, aby zohlednila 

stanovisko Evropského účetního dvora č. 

5/2018 k návrhu nového systému vlastních 

zdrojů Evropské unie předloženého 

Komisí, které zdůrazňuje, že je zapotřebí 

zavést lepší výpočet a dosáhnout dalšího 

zjednodušení systému; 

37. uznává, že soubor návrhů o novém 

systému vlastních zdrojů, který Komise 

přijala dne 2. května 2018, může 

představovat důležitý krok na cestě k 

ambicióznější reformě; vyzývá Komisi, 

aby zohlednila stanovisko Evropského 

účetního dvora č. 5/2018 k návrhu nového 

systému vlastních zdrojů Evropské unie 

předloženého Komisí, které zdůrazňuje, že 

je zapotřebí zavést lepší výpočet a 

dosáhnout dalšího zjednodušení systému; v 

této souvislosti připomíná, že navrhovaný 

systém vlastních zdrojů by neměl zvyšovat 

celkové daňové zatížení pro daňové 

poplatníky EU a měl by vést k úměrnému 

snížení příspěvku členských států do 

rozpočtu EU; 

Or. en 

 

 


