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Bernd Kölmel 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0036/2016 

Jens Geier 

Pokyny pro rozpočet na rok 2017 – oddíl III 

2016/2004(BUD) 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že omezená kapacita 

rozpočtu Unie k řešení těchto krizí je v této 

fázi v první řadě důsledkem využití všech 

dostupných prostředků dohodnutých 

během jednání o VFR, a zejména využitím 

zvláštních nástrojů, jako je nástroj 

pružnosti; připomíná rozhodující úlohu 

Parlamentu při utváření těchto nástrojů 

během jednání o VFR; zdůrazňuje však, že 

pokud by se krize i nadále prohlubovaly, 

nebude k řešení tohoto problému stačit ani 

plná aktivace stávajících ustanovení o 

flexibilitě; v této souvislosti naléhavě 

vyzývá Radu, aby znovu zvážila svůj postoj 

k otázce sestavování rozpočtu pro zvláštní 

nástroje VFR, aby bylo možné uvolnit 

omezení svazující rozpočet Unie; v této 

souvislosti opět poukazuje na svůj 

dlouhodobý postoj, podle něhož by se 

prostředky na platby pro zvláštní nástroje 

(nástroj pružnosti, Fond solidarity 

Evropské unie, Evropský fond pro 

přizpůsobení se globalizaci a rezerva na 

pomoc při mimořádných událostech) měly 

vypočítávat nad rámec stropů VFR, jako 

je tomu v případě prostředků na závazky; 

očekává, že tato otázka bude vyřešena v 

rámci přezkumu VFR v polovině období; 

2. zdůrazňuje, že kapacita rozpočtu Unie k 

řešení těchto krizí vyplývá z využití všech 

prostředků dohodnutých během jednání o 

VFR a zejména z využívání zvláštních 

nástrojů, jako je nástroj pružnosti; 

připomíná rozhodující úlohu Parlamentu 

při utváření těchto nástrojů během jednání 

o VFR; zdůrazňuje však, že pokud by se 

krize i nadále prohlubovaly, nebude k 

řešení tohoto problému stačit ani plná 

aktivace stávajících ustanovení o 

flexibilitě; v této souvislosti zdůrazňuje, že 

je nutno, aby všechny instituce 

uplatňovaly při sestavování svých odhadů 

výdajů Unie na příští rozpočtový rok 

rozpočtovou kázeň a aby bylo zajištěno, že 

prioritami rozpočtu budou oblasti, kde je 

to nejvíce zapotřebí, a že bude k dispozici 

dostatečná rezerva umožňující reagovat 

na nepředvídané okolnosti; je přesvědčen, 

že přezkum VFR v polovině období je také 

příležitostí prozkoumat rozdíly mezi 

orgány při výpočtu prostředků na platby 

pro zvláštní nástroje (nástroj pružnosti, 

Fond solidarity Evropské unie, Evropský 

fond pro přizpůsobení se globalizaci a 

rezerva na pomoc při mimořádných 

událostech) a nalézt řešení v zájmu 

rozpočtové stability a předvídatelnosti; 

Or. en 
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Bod 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. připomíná, že konečná dohoda o VFR 

na období 2014–2020 v souladu s článkem 

2 nařízení o VFR zahrnuje povinný 

přezkum tohoto VFR, jehož součástí by byl 

legislativní návrh na revizi VFR do konce 

roku 2016; zdůrazňuje, že cílem 

přezkumu/revize je zhodnotit fungování 

VFR po kvalitativní a kvantitativní stránce 

a řešit systematické nedostatky rozpočtu 

Unie, přičemž je třeba zajistit, aby byl Unii 

poskytnut dostatek zdrojů k účinnému 

řešení vnitřních i vnějších krizí a k 

financování vyvíjejících politických priorit 

pro druhou polovinu stávajícího VFR; 

zdůrazňuje, že Rada by měla naplnit 

očekávání, která vznikla na základě 

prohlášení a rozhodnutí Evropské rady; 
zdůrazňuje v této souvislosti, že by na sebe 

Rada měla vzít odpovědnost za zajištění 

toho, aby byly dány k dispozici prostředky 

nezbytné k financování nových úkolů a 

nepředvídaných okolností, mimo jiné 

prostřednictvím navýšení stropů VFR; 

hodlá při jednáních o rozpočtu na rok 

2017 a při revizi VFR zaujmout jednotný 

přístup; vyjadřuje silné pochybnosti o 

tom, zda je možné financovat zvládání 

současných krizí v rámci omezení 

současného VFR; zdůrazňuje navíc, že 

revize VFR v roce 2016 je příležitostí k 

přizpůsobení jeho prostředků a ke zvýšení 

30. připomíná, že konečná dohoda o VFR 

na období 2014–2020 v souladu s článkem 

2 nařízení o VFR zahrnuje povinný 

přezkum tohoto VFR do konce roku 2016; 

zdůrazňuje, že cílem přezkumu je 

zhodnotit fungování VFR; je přesvědčen, 

že musí být zachovány stropy VFR 

dohodnuté v roce 2013 a že by při 

přezkumu mělo být určeno, které oblasti 

politiky již nepatří k prioritám Unie, aby 

byly stávající finanční prostředky 

přesunuty do oblastí, v nichž jsou potřeby 

nejnaléhavější nebo které přinášejí 

skutečnou přidanou hodnotu na úrovni 

EU; domnívá se, že v tomto ohledu je 

zásadní ještě větší zaměření rozpočtu na 

podporu pracovních příležitostí, růstu a 

konkurenceschopnosti; zdůrazňuje, že 

všechny instituce mají odpovědnost za 

zajištění toho, aby byly dány k dispozici 

prostředky nezbytné k financování nových 

úkolů a nepředvídaných okolností, a to tím, 

že budou zrušeny některé priority;  
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Bod 31 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

31. opakuje svůj postoj ve prospěch 

nezbytné zásadní reformy systému 

vlastních zdrojů Unie a přikládá nejvyšší 

politický význam činnosti skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje zřízené 

v rámci dohody o VFR na období 2014–

2020; očekává, že Komise a Rada akceptují 

konečný výsledek, který je očekáván na 

konci roku 2016, včetně jakéhokoli dalšího 

návrhu na nový vlastní zdroj; připomíná, 

že vůdčí myšlenkou stojící za reformou 

vlastních zdrojů je dosáhnout toho, aby 

příjmová strana rozpočtu Unie byla 

samostatnější, stabilnější, jednodušší, 

spravedlivější, udržitelnější a 

předvídatelnější, a zároveň zmírnit zátěž v 

podobě nadměrných výdajů 

z vnitrostátních rozpočtů a zvýšit 

transparentnost a viditelnost pro občany, 

aniž by se zvýšilo jejich celkové daňové 

zatížení; domnívá se, že aby bylo možné 

mít zcela nezávislý rozpočet EU, je třeba 

zavést skutečné vlastní zdroje; 

31. bere na vědomí činnost skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje zřízené v 

rámci dohody o VFR na období 2014–

2020; očekává, že Komise a Rada akceptují 

konečný výsledek, který je očekáván na 

konci roku 2016, včetně jakéhokoli dalšího 

návrhu na nový vlastní zdroj; je rozhodně 

proti zavedení jakékoli nové „daně EU“; 

je přesvědčen, že zmírnění zátěže v podobě 

nadměrných výdajů z vnitrostátních 

rozpočtů a zvýšení transparentnosti a 

viditelnosti rozpočtu EU, aniž by se 

zvýšilo jejich celkové daňové zatížení, je 

naprosto zásadní; 

Or. en 

 

 


