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19.10.2017 B8-0565/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 1 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

1. je presvedčený o tom, že diskusia o 

budúcnosti financií Európskej únie nemôže 

prebiehať bez toho, aby sa brali do úvahy 

ponaučenia z predchádzajúcich 

viacročných finančných rámcov (VFR) a 

najmä VFR na roky 2014 – 2020; 

poukazuje na závažné nedostatky 

súčasného VFR, ktorý dosiahol hranice 

svojich možností s cieľom poskytovať Únii 

zdroje potrebné na to, aby mohla čeliť 

celému radu vážnych kríz a nových výziev 

a financovať svoje nové politické priority; 

zdôrazňuje svoj názor, že nízka úroveň 

súčasného VFR sa ukázala ako 

nedostatočná na pokrytie skutočných 

potrieb a politických ambícií Únie; 

1. je presvedčený o tom, že diskusia o 

budúcnosti financií Európskej únie nemôže 

prebiehať bez toho, aby sa brali do úvahy 

ponaučenia z predchádzajúcich 

viacročných finančných rámcov (VFR), a 

najmä VFR na roky 2014 – 2020; 

poukazuje na závažné nedostatky 

súčasného VFR, ktorý dosiahol hranice 

svojich možností s cieľom poskytovať Únii 

zdroje potrebné na to, aby mohla čeliť 

celému radu vážnych humanitárnych a 

prírodných kríz; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. vyjadruje však poľutovanie nad 

tým, že štyri z piatich scenárov 

(Pokračovanie v súčasnom smerovaní, 

Menej spoločne, Niektorí robia viac a 

Radikálna zmena) znamenajú skutočný 

pokles ambícií Únie a predpokladajú 

obmedzenie dvoch hlavných dlhoročných 

politík EÚ a základných kameňov 

európskeho projektu zakotveného v 

zmluvách – spoločnej poľnohospodárskej 

politiky a politiky súdržnosti; zdôrazňuje 

svoje dlhodobé stanovisko, že dodatočné 

politické priority by mali byť spojené s 

dodatočnými finančnými prostriedkami a 

nemali by byť financované na úkor 

existujúcich politík EÚ; domnieva sa, že 

piaty scenár (Oveľa viac spoločne) je 

pozitívnym a konštruktívnym východiskom 

prebiehajúcej diskusie o budúcnosti 

financií EÚ, a teda o budúcom modeli 

Európskej únie; nabáda Komisiu, aby 

vypracovala scenár, v ktorom zohľadní 

odporúčania Parlamentu s cieľom 

reagovať na súčasné a budúce výzvy a tiež 

vymedziť nový súbor priorít; 

3. berie na vedomie, že štyri z piatich 

predložených scenárov (Pokračovanie v 

súčasnom smerovaní, Menej spoločne, 

Niektorí robia viac a Radikálna zmena) 

znamenajú skutočný pokles v rámci 

súčasných politík Únie a predpokladajú 

obmedzenie dvoch hlavných dlhoročných 

politík EÚ zakotvených v zmluvách, t. j. 

spoločnej poľnohospodárskej politiky a 

politiky súdržnosti; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

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. 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 reformovať systém 

vlastných zdrojov s cieľom dosiahnuť 

vyváženejšie financovanie rozpočtu EÚ; 

Or. en 
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19.10.2017 B8-0565/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Valli, Rosa D’Amato 

v mene skupiny EFDD 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

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. 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; požaduje 

systém vlastných zdrojov, ktorý 

neovplyvňuje občanov; zdôrazňuje, že 

zavedenie komplexnej dane z finančných 

transakcií by mohlo predstavovať 

prostriedok nielen na financovanie 

rozpočtu EÚ, ale aj na boj proti 

finančným špekuláciám; takisto vyzýva na 

zavedenie dane z emisií CO2 pre 

nadnárodné spoločnosti; 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 
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rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom v 

budúcom VFR bude pristupovať ako k 

jednému balíku; 

Or. en 

 

 


