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19.10.2017 B8-0565/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 1 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

1. je přesvědčen, že diskuse o 

budoucím financování Evropské unie 

nemůže proběhnout, aniž by byly 

zohledněny zkušenosti z předchozích 

víceletých finančních rámců (VFR), a 

především VFR 2014–2020; poukazuje na 

závažné nedostatky stávajícího VFR, který 

se dostal na hranice svých možností, aby 

mohl Unii poskytnout nezbytné zdroje k 

řešení řady vážných krizí a nových výzev a 

k financování jejích nových politických 

priorit; zdůrazňuje své přesvědčení, že 

nízká úroveň prostředků ve stávajícím 

VFR se ukázala jako nedostatečná k 

pokrytí skutečných potřeb a politických 

ambicí Unie; 

1. je přesvědčen, že diskuse o 

budoucím financování Evropské unie 

nemůže proběhnout bez toho, že bychom si 

vzali k srdci poučení z víceletého 

finančního rámce (VFR), a především VFR 

2014–2020; poukazuje na závažné 

nedostatky stávajícího VFR, který se dostal 

na hranice svých možností, aby mohl Unii 

poskytnout nezbytné zdroje k řešení řady 

vážných humanitárních krizí a přírodních 

pohrom; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

za Rozpočtový výbor 

Diskusní dokument o budoucnosti financí EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. lituje však toho, že čtyři z pěti 

předložených scénářů („Pokračování v 

dosavadní praxi“, „Dělat méně společně“, 

„Někteří dělají více“ a „Zásadní 

přepracování“) ve skutečnosti znamenají 

ústup z ambic Unie a předpokládají 

omezení dvou dlouhodobých politik EU a 

stavebních kamenů evropského projektu 
zakotvených ve Smlouvách – společné 

zemědělské politiky a politiky soudržnosti; 

zdůrazňuje svůj dlouhodobý postoj, podle 

nějž by další politické priority měly jít 

ruku v ruce s dodatečnými finančními 

prostředky a neměly by být financovány 

na úkor stávajících politik EU; považuje 

pátý scénář („Dělat mnohem více 

společně“) za pozitivní a konstruktivní 

východisko pro probíhající debatu o 

budoucnosti financí EU, a tudíž i 

budoucím modelu Evropské unie; vybízí 

Komisi, aby vypracovala scénář, který 

zohlední doporučení Parlamentu tak, aby 

reagoval na stávající a budoucí výzvy a 

aby byl definován nový soubor priorit; 

3. konstatuje, že čtyři z pěti 

předložených scénářů („Pokračování v 

dosavadní praxi“, „Dělat méně společně“, 

„Někteří dělají více“ a „Zásadní 

přepracování“) ve skutečnosti znamenají 

ústup od stávajících politik Unie a 

předpokládají omezení dvou hlavních 

dlouhodobých politik EU zakotvených ve 

Smlouvách, tj. společné zemědělské 

politiky a politiky soudržnosti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

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 6 

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. připomíná, že podle článku 6 

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 reformovat systém vlastních zdrojů s 

cílem dosáhnout vyváženějšího 

financování rozpočtu EU;  

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

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. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že rozpočet EU je převážně 

financován z příspěvků členských států na 

základě HND místo ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve 

Smlouvách EU; znovu opakuje své 

odhodlání provést úplnou reformu systému 

vlastních zdrojů EU, jejímiž hlavními 

zásadami by byly jednoduchost, 

spravedlnost a transparentnost a která by 

byla v souladu s doporučeními Skupiny 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje; 

zdůrazňuje, že takovýto systém by měl 

zahrnovat vyvážený soubor nových 

vlastních zdrojů EU, které by měly 

podpořit cíle politik EU a měly by být 

zavedeny postupně tak, aby zajišťovaly 

spravedlivější a stabilnější finance EU; 

dále zdůrazňuje, že vystoupení Spojeného 

království z Unie je příležitostí k ukončení 

veškerých úlev; očekává, že Komise v 

tomto smyslu předloží ambiciózní 

legislativní návrhy, a poukazuje na to, že 

výdajová i příjmová stránka příštího VFR 

bude v nadcházejících jednáních řešena 

jako jediný balíček; 

5. vyjadřuje politování nad 

skutečností, že rozpočet EU je převážně 

financován z příspěvků členských států na 

základě HND místo ze skutečných 

vlastních zdrojů, jak je stanoveno ve 

Smlouvách EU; znovu opakuje své 

odhodlání provést úplnou reformu systému 

vlastních zdrojů EU, jejímiž hlavními 

zásadami by byly jednoduchost, 

spravedlnost a transparentnost; vyzývá k 

vytvoření systému vlastních zdrojů, který 

by nedopadal na občany; zdůrazňuje, že 

zavedení komplexní daně z finančních 

transakcí by mohlo být prostředkem nejen 

k financování rozpočtu EU, ale také k boji 

proti finančním spekulacím; vyzývá 

rovněž k zavedení daně z emisí CO2 pro 

nadnárodní společnosti;  zdůrazňuje, že 

takovýto systém by měl zahrnovat 

vyvážený soubor nových vlastních zdrojů 

EU, které by měly podpořit cíle politik EU 

a měly by být zavedeny postupně tak, aby 

zajišťovaly spravedlivější a stabilnější 

finance EU; dále zdůrazňuje, že vystoupení 

Spojeného království z Unie je příležitostí 

k ukončení veškerých úlev; očekává, že 

Komise v tomto smyslu předloží 

ambiciózní legislativní návrhy, a poukazuje 

na to, že výdajová i příjmová stránka 

příštího VFR bude v nadcházejících 

jednáních řešena jako jediný balíček; 
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