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19.10.2017 B8-0565/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. připomíná, že podle článku 311 

Smlouvy o Evropské unii (SEU) si má 

Unie zajistit prostředky nezbytné 

k dosažení svých cílů; domnívá se, že 

nedostatky stávajícího VFR, rozsah 

nových priorit a dopad vystoupení 

Spojeného království vedou ke stejnému 

závěru: je třeba prolomit strop pro výdaje 

ve výši 1 % hrubého národního důchodu 
(HND) EU, a tak výrazně zvýšit rozpočet 

Unie, aby mohla reagovat na budoucí 

výzvy; v této souvislosti se staví proti 

jakémukoliv nominálnímu snížení objemu 

rozpočtu EU v příštím VFR, a proto se 

domnívá, že příští VFR by měl být ve výši 

alespoň 1,23 % HND EU; přimlouvá se za 

debatu na toto téma mezi členskými státy; 

4. odmítá a odsuzuje jakýkoli způsob 

využívání vystoupení Spojeného království 

z EU (brexitu) jako záminky k posílení 

rozpočtu na straně příjmů, což by 

v konečném důsledku vedlo k dalšímu 

zdanění podniků a k většímu daňovému 

zatížení občanů; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. lituje toho, že rozpočet EU je 

v převážné míře financován z příspěvků 

členských států v podobě procentního 

podílu HND, nikoli ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak předpokládají 

Smlouvy EU; opakuje, že je důsledně pro 

komplexní a zásadní reformu systému 

vlastních zdrojů EU, jejímiž vůdčími 

principy budou jednoduchost, 

spravedlivost a transparentnost a jež bude 

v souladu s doporučeními skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 
zdůrazňuje, že jakýkoli takovýto systém by 

měl obsahovat vyváženou paletu nových 

vlastních zdrojů EU, které by měly být 

zavedeny s cílem zajistit spravedlivější 

a stabilnější finance EU; upozorňuje 

navíc na to, že vystoupení Spojeného 

království z Unie je příležitostí ukončit 

veškeré „slevy“; očekává, že Komise 

předloží v tomto směru ambiciózní 

legislativní návrhy, a zdůrazňuje, že při 

nadcházejících jednáních se bude 

k příjmové i výdajové straně příštího VFR 

přistupovat jako k jedinému celku; 

5. konstatuje, že rozpočet EU je 

v převážné míře financován z příspěvků 

členských států v podobě procentního 

podílu HND; zdůrazňuje, že žádný 

evropský orgán není oprávněn k výběru 

daní jménem daňových poplatníků 
z členských států; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. vítá záměr Komise sestavit budoucí 

rozpočet EU na základě principů přidané 

hodnoty EU, zaměření na výkon, 

odpovědnosti, větší flexibility v pevném 

rámci a zjednodušených pravidel, jak 

uvádí diskusní dokument; 

7. bere na vědomí záměr Komise 

sestavit budoucí rozpočet EU 

a zdůrazňuje, že je zapotřebí řádně 

posoudit, které finanční prostředky by 

bylo možné lépe spravovat na vnitrostátní 

úrovni v zájmu zaručení plného 

respektování zásady subsidiarity; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. odmítá veškeré pokusy o využití 

rozpočtu EU na výdaje spojené s obranou 

či vojenskými operacemi; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. zdůrazňuje v této souvislosti, že by 

příští VFR měl bezprostředně zajišťovat 

odpovídající míru pružnosti, která umožní 

Unii reagovat na nepředvídané okolnosti 

a financovat své měnící se politické 

priority; je proto přesvědčen, že 

ustanovení o pružnosti ve VFR by měla 

umožňovat, aby všechna nepřidělená 

rozpětí, stejně jako prostředky, u nichž 

bylo zrušeno přidělení na závazek, byla 

bez jakýchkoli omezení přenášena do 

následujících rozpočtových roků a mohl je 

využívat rozpočtový orgán, k čemukoli 

uzná za nutné, v rámci ročního 

rozpočtového postupu; vyzývá mimoto 

k výraznému posílení zvláštních nástrojů 

ve VFR, které by měly být započítávány 

nad rámec stropů VFR pro prostředky na 

závazky i na platby, a také k vytvoření 

samostatní rezervy pro případ krize, která 

by měla umožňovat, aby v případě 

mimořádné situace byly prostředky 

uvolněny okamžitě; 

13. odsuzuje jakýkoli pokus o navýšení 

objemu rozpočtových prostředků 

a zdůrazňuje, že s penězi daňových 

poplatníků je nutné zacházet účinným 

a odpovědným způsobem; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. bere na vědomí oznámení předsedy 

Komise v jeho projevu o stavu Unie 

ohledně chystaného návrhu vlastní 

rozpočtové položky pro eurozónu; žádá 

Komisi, aby v tomto směru poskytla další 

podrobnější informace; připomíná, že 

usnesení Parlamentu ze dne 16. února 

2017 požaduje zvláštní rozpočtovou 

kapacitu pro členské státy, jejichž měnou 

je euro, jež by měla být součástí rozpočtu 

EU, nad rámec stávajících stropů VFR, 

a měla by být financována členskými 

státy, jejichž měnou je euro, a dalšími 

zúčastněnými členy prostřednictvím zdroje 

příjmů, který by měl být dohodnut mezi 

zúčastněnými členskými státy a měl by být 

považován za účelově vázaný příjem 

a záruky; 

17. odmítá koncepci zvláštního 

rozpočtu pro eurozónu, který by vytvořil 

výraznou propast mezi zeměmi, které 

přijaly jednotnou měnu, a zeměmi, které 

si svou domácí měnu ponechaly, což by 

vedlo k narušení demokratické 

svrchovanosti členských států 

prostřednictvím technokratické struktury;  

Or. en 

 

 


