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7.3.2018 A8-0048/150 

Pozměňovací návrh  150 

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 15 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

15. je přesvědčen, že pokud Rada 

nebude souhlasit s výrazným navýšením 

příspěvků členských států do rozpočtu 

EU, bude zavedení nových skutečných 

vlastních zdrojů EU jedinou možností, jak 

dostatečně financovat příští VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/151 

Pozměňovací návrh  151 

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 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. opětovně zdůrazňuje svůj 

dlouhodobý postoj, že politické ambice 

Unie musí být v souladu s odpovídajícími 

finančními zdroji, a připomíná, že podle 

článku 311 SFEU si Unie zajistí 

prostředky nezbytné pro dosažení svých 

cílů a pro úspěšné provádění svých 

politik; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/152 

Pozměňovací návrh  152 

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 30 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

30. je přesvědčen, že všechna 

nepřidělená rozpětí by bez jakýchkoli 

omezení měla být přenášena do 

následujících rozpočtových roků 

a využívána rozpočtovým orgánem 

v rámci ročního rozpočtového postupu, 

k čemukoli tento orgán uzná za nutné; 

vyzývá proto, aby bylo zachováno 

celkového rozpětí pro závazky, avšak bez 

jakýchkoli omezení z hlediska rozsahu či 

času; 

30. je přesvědčen, že všechna 

nepřidělená rozpětí je třeba považovat za 

zbytečná, a tudíž by měla být v příštím 

rozpočtovém roce ukončena; zdůrazňuje, 

že by to bylo v souladu s nekompromisním 

přístupem, který zujímá EU, když se 

zabývá rozpočty některých členských 

států; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/153 

Pozměňovací návrh  153 

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 39 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

39. zejména požaduje podstatné 

navýšení finančního krytí nástroje 

pružnosti a vyčlenění ročních 

rozpočtových prostředků nejméně do výše 

2 miliard EUR; připomíná, že nástroj 

pružnosti není spojen s žádnou konkrétní 

politickou oblastí a může být tudíž použit 

na jakýkoli účel, který je považován za 

nezbytný; domnívá se proto, že tento 

nástroj lze využít k pokrytí jakýchkoli 

nových finančních potřeb, které vzniknou 

během VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/154 

Pozměňovací návrh  154 

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 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. domnívá se, že rozpětí pro 

nepředvídané události by mělo zůstat 

zachováno jako nástroj poslední možnosti; 

zdůrazňuje, že se jedná o zvláštní nástroj, 

který lze mobilizovat také pro prostředky 

na platby, a že jeho mobilizace byla 

vhodným nástrojem k řešení platební krize 

v roce 2014; požaduje proto úpravu výše 

jeho maximálního ročního přídělu 

směrem nahoru, a to na 0,05 % HND EU; 

45. domnívá se, že rozpětí pro 

nepředvídané události by mělo zůstat 

zachováno jako nástroj poslední možnosti; 

zdůrazňuje, že se jedná o zvláštní nástroj, 

který lze mobilizovat také pro prostředky 

na platby, a že jeho mobilizace byla 

vhodným nástrojem k řešení platební krize 

v roce 2014; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/155 

Pozměňovací návrh  155 

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 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. zdůrazňuje, že zvláštní nástroje 

VFR by měly být započítávány nad rámec 

stropů VFR, a to pro prostředky na 

závazky i pro prostředky na platby; 

domnívá se, že otázka zařazení plateb 

těchto nástrojů do rozpočtu byla vyřešena 

jednoznačným způsobem během revize 

VFR 2014–2020 v polovině období, čímž 

se ukončil dlouhotrvající spor s Radou 

ohledně výkladu; zasazuje se o zavedení 

jednoznačného ustanovení v nařízení 

o VFR, v němž se uvede, že platby 

vyplývající z mobilizace závazků v rámci 

zvláštních nástrojů VFR by měly být 

započítávány nad rámec ročních stropů 

VFR pro platby; 

46. zdůrazňuje, že zvláštní nástroje 

VFR by neměly být započítávány nad 

rámec stropů VFR, a to ani pro prostředky 

na závazky, ani pro prostředky na platby; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/156 

Pozměňovací návrh  156 

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 47 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

47. bere na vědomí, že 

interinstitucionální dohoda požaduje 

zvláštní většinu v Parlamentu pro 

mobilizaci tří zvláštních nástrojů VFR; 

považuje toto ustanovení za překonané, 

neboť pracuje se zvláštními většinami 

nutnými pro přijetí rozpočtu EU v dobách 

před Lisabonskou smlouvou; vyzývá 

k jednotnému přístupu, pokud jde 

o požadavky na hlasování za mobilizaci 
těchto nástrojů, které by měly být stejné 

jako pro přijetí rozpočtu EU; 

47. bere na vědomí, že 

interinstitucionální dohoda požaduje 

zvláštní většinu v Parlamentu pro 

mobilizaci tří zvláštních nástrojů VFR; 

považuje toto ustanovení za užitečné, 

neboť odráží skutečnost, že mobilizace 

těchto nástrojů musí představovat 

výjimečné opatření; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/157 

Pozměňovací návrh  157 

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 48 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

48. opakuje svůj dlouhodobý postoj, že 

veškeré příjmy vyplývající z pokut 

uložených společnostem za porušování 

právních předpisů EU v oblasti 

hospodářské soutěže nebo související 

s pozdními platbami příspěvků členských 

států do rozpočtu EU by měly představovat 

dodatečnou položku příjmů pro rozpočet 

EU bez odpovídajícího snížení příspěvků 

z HND; 

48. domnívá se, že veškeré příjmy 

vyplývající z pokut uložených 

společnostem za porušování právních 

předpisů EU v oblasti hospodářské soutěže 

nebo související s pozdními platbami 

příspěvků členských států do rozpočtu EU 

by měly být vráceny členským státům 

v podobě odpovídajícího snížení příspěvků 

z HND; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/158 

Pozměňovací návrh  158 

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 49 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

49. za tímto účelem požaduje vytvoření 

zvláštní rezervy na příjmové straně 

rozpočtu EU, která bude postupně 

naplněna prostřednictvím všech druhů 

nepředvídaných jiných příjmů; domnívá 

se, že by se tato rezerva měla využít na 

pokrytí dodatečných platebních potřeb, 

zejména potřeb souvisejících s uvolněním 

celkového rozpětí pro závazky nebo se 

zvláštními nástroji VFR; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0048/159 

Pozměňovací návrh  159 

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 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje, že „kontrola stavu“ 

výdajů EU nemůže vést ke snížení úrovně 

ambicí EU nebo provádění politik 

a programů EU podle odvětví, ani by 

neměla vést k nahrazení grantů 

finančními nástroji s cílem vytvořit určité 

úspory, neboť převážná většina opatření 

podporovaných z rozpočtu EU není 

vhodná pro financování z těchto nástrojů; 

je přesvědčen, že „kontrola stavu“ by měla 

určit spíše způsoby, jak zlepšit provádění 

programů EU v oblasti výdajů; 

54. zdůrazňuje, že „kontrola stavu“ 

výdajů EU by měla vést ke snížení úrovně 

ambicí EU nebo provádění politik 

a programů EU podle odvětví, neboť to je 

opakovaně vyjádřená vůle občanů 

několika členských států; 

Or. en 

 

 


