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19.10.2017 B8-0565/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. pripomína, že v súlade s článkom 

311 ZFEÚ si Únia musí sama zabezpečiť 

prostriedky potrebné na dosahovanie 

svojich cieľov; domnieva sa, že nedostatky 

súčasného VFR a rozsah nových priorít, 

ako aj vplyv vystúpenia Spojeného 

kráľovstva z Únie vedú k tomu istému 

záveru: potrebe prelomiť strop výdavkov 

na úrovni 1 % hrubého národného 

dôchodku EÚ (HND), a teda výrazne 

zvýšiť rozpočet Únie, aby bolo možné 

reagovať na budúce výzvy; v tejto 

súvislosti odmieta akékoľvek nominálne 

zníženie objemu rozpočtu EÚ v ďalšom 

VFR, a preto je presvedčený, že budúci 

VFR by sa mal stanoviť vo výške 

najmenej 1,23 % HND EÚ; zastáva názor, 

že členské štáty by mali o tejto 

problematike diskutovať; 

4. odmieta a odsudzuje akékoľvek 

využitie vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z EÚ (brexitu) ako dôvodu na posilnenie 

príjmovej strany rozpočtu, ktoré bude 

v konečnom dôsledku viesť k ďalšiemu 

zdaňovaniu podnikov a zvyšovaniu 

daňového tlaku na občanov; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia  

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rozpočet EÚ je v prevažnej miere 

financovaný z príspevkov členských štátov 

na základe HND, a nie zo skutočných 

vlastných zdrojov, ako je stanovené 

v zmluvách EÚ; pripomína svoj záväzok 

uskutočniť plnohodnotnú reformu 

systému vlastných zdrojov EÚ, ktorej 

hlavnými zásadami budú jednoduchosť, 

spravodlivosť a transparentnosť a ktorá 

bude v súlade s odporúčaniami skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; 
zdôrazňuje, že každý takýto systém by mal 

obsahovať vyvážený súbor nových 

vlastných zdrojov EÚ určených 

na podporu politických cieľov EÚ, ktoré 

by mali byť zavedené postupne, aby sa 

zabezpečilo spravodlivejšie a stabilnejšie 

financovanie EÚ; zdôrazňuje navyše, 

že vystúpenie Spojeného kráľovstva 

z Únie je príležitosťou na zrušenie 

všetkých rabatov; očakáva, že Komisia 

predloží na tento účel ambiciózne 

legislatívne návrhy, a poukazuje na to, 

že pri budúcich rokovaniach sa 

k výdavkom aj príjmom v budúcom VFR 

bude pristupovať ako k jednému balíku; 

5. berie na vedomie skutočnosť, 

že rozpočet EÚ je v prevažnej miere 

financovaný z príspevkov členských štátov 

na základe HND; zdôrazňuje, že žiaden 

európsky orgán nie je oprávnený vyberať 

dane v mene národných daňových 

poplatníkov; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia  

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. víta úmysel Komisie navrhnúť 

budúci rozpočet EÚ na základe zásad, ako 

sú pridaná hodnota EÚ, zameranie 

na výkon, zodpovednosť, väčšia flexibilita 

v stabilnom rámci a jednoduchšie 

pravidlá, ako sa uvádza v diskusnom 

dokumente; 

7. berie na vedomie úmysel Komisie 

navrhnúť budúci rozpočet EÚ a zdôrazňuje 

potrebu primerane posúdiť, ktoré 

finančné prostriedky možno riadiť lepšie 

na vnútroštátnej úrovni s cieľom zaručiť 

úplné rešpektovanie zásady subsidiarity; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia  

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 10 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  10a. odmieta akýkoľvek pokus 

o využívanie rozpočtu EÚ na vojenské 

výdavky alebo výdavky súvisiace 

s obranou; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 13 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

13. zdôrazňuje v tejto súvislosti, 

že budúci VFR by mal priamo zabezpečiť 

primeranú úroveň flexibility, vďaka 

ktorej bude Únia môcť reagovať na 

nepredvídateľné okolnosti a financovať 

svoje vyvíjajúce sa politické priority; 

domnieva sa preto, že ustanovenia VFR 

o flexibilite by mali umožniť, aby všetky 

nepridelené rezervy, ako aj rozpočtové 

prostriedky, ktorých viazanosť bola 

zrušená, boli bez akýchkoľvek obmedzení 

prenesené do nasledujúcich rozpočtových 

rokov a aby ich rozpočtový orgán mohol 

mobilizovať na akýkoľvek účel, ktorý 

bude považovať za potrebný, v rámci 

ročného rozpočtového postupu; okrem 

toho požaduje podstatné posilnenie 

osobitných nástrojov VFR, ktoré by sa 

mali započítať nad rámec stropov VFR 

v prípade viazaných aj platobných 

rozpočtových prostriedkov, ako aj 

vytvorenie samostatnej rezervy na krízové 

situácie, ktorá by mala umožniť 

mobilizáciu zdrojov hneď po vzniku 

núdzovej situácie; 

13. odsudzuje akýkoľvek pokus 

o zvýšenie úrovne rozpočtových 

prostriedkov a zdôrazňuje potrebu 

efektívneho a zodpovedného využívania 

peňazí daňových poplatníkov; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas  

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. berie na vedomie, že predseda 

Komisie vo svojom prejave o stave Únie 

uviedol, že sa pripravuje návrh 

na vytvorenie samostatného rozpočtového 

riadku pre eurozónu; vyzýva Komisiu, 

aby v tejto súvislosti predložila doplňujúce 

a podrobnejšie informácie; pripomína, 

že Parlament vo svojom uznesení 

zo 16. februára 2017 žiada osobitnú 

rozpočtovú kapacitu pre eurozónu, ktorá 

by mala byť súčasťou rozpočtu EÚ, a to 

nad rámec súčasných stropov viacročného 

finančného rámca a mala by sa 

financovať prostredníctvom eurozóny 

a ďalších zúčastnených členov zo zdrojov 

príjmov, na ktorých sa dohodnú 

zúčastnené členské štáty a ktoré sa budú 

považovať za pripísané príjmy a záruky; 

17. odmieta myšlienku osobitného 

rozpočtu pre eurozónu, ktorým by sa 

vytvorili značné rozdiely medzi krajinami, 

ktoré prijali jednotnú menu, a tými, ktoré 

si ponechali svoju národnú menu, čo by 

viedlo k ďalšiemu oslabovaniu 

vnútroštátnej demokratickej zvrchovanosti 

technokratickou štruktúrou; 

Or. en 

 

 


