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4. 7. 2016 A8-0224/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod odůvodnění E a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ea. vzhledem k tomu, že Spojené 

království je jedním z největších čistých 

přispěvatelů do rozpočtu Unie a že 

rozhodnutí opustit Evropskou unii, které 

učinili britští občané dne 23. června 2016, 

bude mít na zdroje EU značný dopad; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; opakuje, že jednoznačně 

podporuje myšlenku zřízení fondu EFSI, 

který poskytne silný a cílený impuls 

hospodářským odvětvím, která přispívají k 

růstu a zaměstnanosti;  podotýká, že řada 

projektů již byla schválena a je ve fázi 

provádění;   

 konstatuje, že záruku, kterou Unie 

poskytuje fondu EFSI, zajišťuje záruční 

fond v hodnotě 8 miliard EUR zřízený v 

rámci rozpočtu EU; 

15. zdůrazňuje, že v reakci na tento 

naléhavý problém předložila nová Komise 

v roce 2014 investiční plán pro Evropu a 

návrh na zřízení EFSI s cílem získat nové 

investice do reálné ekonomiky ve výši 315 

miliard EUR; konstatuje však, že projekty 

vybrané pro EFSI nepředstavují žádné 

nové investice do reálné ekonomiky, nýbrž 

refinancování stávajících projektů, jejichž 

udržitelnost je z hospodářského, 

sociálního a environmentálního hlediska 

diskutabilní; poukazuje také na to, že 

záruku, kterou Unie poskytuje fondu EFSI, 

zajišťuje záruční fond v hodnotě 8 miliard 

EUR zřízený v rámci rozpočtu EU, jenž 

odvádí prostředky z programů, jako je 

Horizont 2020 nebo Nástroj pro propojení 

Evropy (CEF); 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. důrazně podporuje pokračování 

Iniciativy na podporu zaměstnanosti 

mladých lidí (YEI) jakožto prostředku 

umožňujícího uplatnit rychlé řešení v 

rámci boje proti nezaměstnanosti mladých 

lidí, poté, co budou provedeny nezbytné 

úpravy vyplývající z probíhajícího 

hodnocení;  domnívá se, že toho lze 

dosáhnout jedině tím, že bude na YEI do 

konce stávajícího VFR vyčleněno 

nejméně tolik prostředků na závazky, 

kolik jich bylo na tento program 

vyčleněno každoročně v průběhu prvních 

dvou let tohoto období (6 miliard EUR 

uvolněných s předstihem v letech 2014–

2015), s výhradou výsledku 

nadcházejícího posouzení Komise;  

konstatuje, že za tímto účelem by měly být 

zvýšeny stropy podokruhu 1b 

(„Hospodářská, sociální a územní 

soudržnost“), neboť není k dispozici 

žádné rozpětí; 

43. domnívá se, že Iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí (YEI) jakožto 

prostředek umožňující uplatnit rychlé 

řešení v rámci boje proti nezaměstnanosti 

mladých lidí dosud nedosáhla svých cílů; 

domnívá se, že cílů podpory zaměstnanosti 

mladých lidí lze dosáhnout, pouze pokud 

bude odstraněna nerovnováha, kterou 

přinesla jednotná měna, budou 

eliminována sociálně-ekonomická 

omezení, která vytváří Evropská unie, a 

budou vygenerovány masivní veřejné 

investice; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 49 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 49a. domnívá se, že je nezbytné zvažovat 

různá řešení problému plateb, jako je 

například zmrazení budoucích závazků v 

méně prioritních programech, dokud 

nebudou provedeny všechny zbývající 

platby; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 62 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 62a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 

rozhodly, které programy lze lépe 

financovat a realizovat na evropské 

úrovni a pro které je vnitrostátní rozměr 

rozumnější a více respektuje zásady 

subsidiarity; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 75 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

75. zdůrazňuje, že je třeba snížit podíl 

příspěvků z HND do rozpočtu Unie s cílem 

upustit od přístupu „spravedlivého 

vyrovnání“, kterým se řídí členské státy;  

zdůrazňuje, že díky tomu by se snížila 

zátěž na vnitrostátní pokladny a dotyčné 

zdroje by měly členské státy k dispozici ve 

svých vnitrostátních rozpočtech;  

připomíná, že stávající vlastní zdroj z DPH 

je příliš složitý a je v podstatě druhým 

příspěvkem z HND, a vyzývá proto k 

výrazné reformě tohoto vlastního zdroje či 

k jeho úplnému zrušení;  nicméně se 

domnívá, že příspěvky z HND by měly být 

i nadále součástí rozpočtu, vzhledem k 

tomu, že by měly fungovat jako 

vyrovnávací příspěvek; 

75. zdůrazňuje, že je třeba snížit podíl 

příspěvků z HND do rozpočtu Unie s cílem 

upustit od přístupu „spravedlivého 

vyrovnání“, kterým se řídí členské státy; 

zdůrazňuje, že díky tomu by se snížila 

zátěž na vnitrostátní pokladny a dotyčné 

zdroje by měly členské státy k dispozici ve 

svých vnitrostátních rozpočtech; 

připomíná, že stávající vlastní zdroj z DPH 

je příliš složitý a je v podstatě druhým 

příspěvkem z HND, a vyzývá proto k 

výrazné reformě tohoto vlastního zdroje či 

k jeho úplnému zrušení; nicméně se 

domnívá, že příspěvky z HND by měly být 

i nadále součástí rozpočtu, vzhledem k 

tomu, že by měly fungovat jako 

vyrovnávací příspěvek; zdůrazňuje, že 

změny, jež se dotknou příjmové stránky 

rozpočtu Unie, by neměly mít negativní 

dopad na občany; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 80 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 80a. odmítá myšlenku vytvoření zvláštního 

rozpočtu pro eurozónu, neboť by se tak 

zdůraznilo rozdělení na země používající 

euro a země, které si zachovaly vlastní 

měny, a dále by se oslabila demokratická 

svrchovanost jednotlivých států ve 

prospěch technokratických struktur; 

Or. en 
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4. 7. 2016 A8-0224/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Marco Valli  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0224/2016 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

Příprava povolební revize VFR na období 2014–2020: příspěvek Parlamentu předcházející 

návrhu Komise 

2015/2353(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 82 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 82a. domnívá se, že pro financování 

nepředvídaných opatření by se mělo vždy 

jako první možnost použít přerozdělení 

stávajících prostředků z neprioritních 

rozpočtových položek a bojovat tak proti 

plýtvání a korupci; 

Or. en 

 

 


