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28.5.2018 B8-0239/1 

Pozměňovací návrh  1 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 4 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

4. je zklamán tím, že navrhovaná 

celková výše příštího VFR představuje 1,1 

bilionu EUR, což po odečtení Evropského 

rozvojového fondu (v současné chvíli 0,03 

% HND EU mimo rozpočet EU) odpovídá 

1,08 % HND EU-27; zdůrazňuje, že tato 

celková výše vyjádřená v procentu HND je 

v reálném vyjádření nižší než úroveň 

stávajícího VFR, a to i přesto, že je 

zapotřebí dodatečných zdrojů na nové 

politické priority a nově vznikající výzvy 

Unie; připomíná, že stávající VFR je nižší 

než jeho předchůdce (VFR na období 

2007–2013) a ukazuje se, že není pro 

financování naléhavých potřeb Unie 

dostatečný; 

4. bere vědomí navrhovanou 

celkovou výši příštího VFR, která 

představuje 1,1 bilionu EUR, což po 

odečtení Evropského rozvojového fondu (v 

současné chvíli 0,03 % HND EU mimo 

rozpočet EU) odpovídá 1,08 % HND EU-

27; zdůrazňuje, že tato celková výše 

vyjádřená v procentu HND je v reálném 

vyjádření nižší než úroveň stávajícího 

VFR, a to i přesto, že je zapotřebí 

dodatečných zdrojů na nové politické 

priority a nově vznikající výzvy Unie; 

připomíná, že stávající VFR je nižší než 

jeho předchůdce (VFR na období 2007–

2013) a ukazuje se, že není pro financování 

naléhavých potřeb Unie dostatečný; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/2 

Pozměňovací návrh  2 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 5 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

5. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že tento návrh vede přímo ke snížení 

úrovně prostředků pro společnou 

zemědělskou politiku (SZP) o 15 % a 

politiku soudržnosti o 10 %; především 

důrazně protestuje proti veškerým 

radikálním škrtům, které negativně ovlivní 

samotnou podstatu a cíle těchto politik, 

například škrtům navrženým pro Fond 

soudržnosti (o 45 %) a Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (o 

více než 25 %); v této souvislosti 

pochybuje o opodstatnění návrhu snížit 

výši Evropského sociálního fondu o 6 % 

navzdory tomu, že došlo k rozšíření jeho 

oblasti působnosti a že do něj byla 

začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

5. vyjadřuje hluboké politování nad 

tím, že tento návrh vede přímo ke snížení 

úrovně prostředků pro společnou 

zemědělskou politiku (SZP) o 15 % a 

politiku soudržnosti o 10 %; především 

důrazně protestuje proti veškerým 

radikálním škrtům, které negativně ovlivní 

samotnou podstatu a cíle těchto politik, 

například škrtům navrženým pro Fond 

soudržnosti (o 45 %) a Evropský 

zemědělský fond pro rozvoj venkova (o 

více než 25 %); vyjadřuje své znepokojení 

nad posílenými vazbami mezi 

strukturálními reformami a politikou 

soudržnosti a nesouhlasí s jakoukoli 

makroekonomickou podmíněností, která 

by mohla vést k pozastavení plateb nebo 

závazků v rámci operačních programů v 

členském státě, který nedodržuje 

doporučení pro jednotlivé země; v této 

souvislosti pochybuje o opodstatnění 

návrhu snížit výši Evropského sociálního 

fondu o 6 % navzdory tomu, že došlo k 

rozšíření jeho oblasti působnosti a že do 

něj byla začleněna iniciativa na podporu 

zaměstnanosti mladých lidí; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/3 

Pozměňovací návrh  3 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. znovu potvrzuje svůj pevný postoj, 

pokud jde o potřebnou výši financování 

pro čtyři klíčové politiky EU ve VFR na 

období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své 

poslání a cíle; především zdůrazňuje svou 

výzvu zachovat financování SZP a politiky 

soudržnosti pro EU-27, alespoň na úrovni 

rozpočtu na období 2014–2020 v reálném 

vyjádření a dodržet přitom celkovou 

architekturu těchto politik, ztrojnásobit 

stávající rozpočet na program Erasmus+, 

zdvojnásobit finanční prostředky na 

podporu malých a středních podniků a na 

boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, 

zvýšit stávající rozpočet na výzkum a 

inovace alespoň o 50 % s cílem dosáhnout 

výše 120 miliard EUR, zdvojnásobit 

prostředky na program Life+, výrazně 

zvýšit investice prostřednictvím Nástroje 

pro propojení Evropy a zajistit dodatečné 

financování na bezpečnost, migraci a 

vnější vztahy; zdůrazňuje tudíž svůj postoj, 

aby se VFR na období 2021–2027 stanovil 

na 1,3 % HND EU-27; 

6. znovu potvrzuje svůj pevný postoj, 

pokud jde o potřebnou výši financování 

pro čtyři klíčové politiky EU ve VFR na 

období 2012–2027 tak, aby mohly plnit své 

poslání a cíle; především zdůrazňuje svou 

výzvu zachovat financování SZP a politiky 

soudržnosti pro EU-27, alespoň na úrovni 

rozpočtu na období 2014–2020 v reálném 

vyjádření a dodržet přitom celkovou 

architekturu těchto politik, ztrojnásobit 

stávající rozpočet na program Erasmus+, 

zdvojnásobit finanční prostředky na 

podporu malých a středních podniků a na 

boj proti nezaměstnanosti mladých lidí, 

zvýšit stávající rozpočet na výzkum a 

inovace alespoň o 50 % s cílem dosáhnout 

výše 120 miliard EUR, zdvojnásobit 

prostředky na program Life+ a výrazně 

zvýšit investice prostřednictvím Nástroje 

pro propojení Evropy; zdůrazňuje, že je 

důležité financovat projekty, které 

členským státům přinášejí skutečnou 

hospodářskou, sociální a environmentální 

přidanou hodnotu, s tím, že se zaručí, aby 

nesloužily k financování kontroverzních 

nebo nehospodárných projektů, a zajistit 

dodatečné financování na bezpečnost, 

migraci a vnější vztahy; zdůrazňuje tudíž 

svůj postoj, aby se VFR na období 2021–

2027 stanovil na 1,3 % HND EU-27; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/4 

Pozměňovací návrh  4 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. podporuje návrhy Komise, pokud 

jde o reformu systému vlastních zdrojů EU, 

který představuje velmi pozitivní součást 

příjmů balíčku VFR na období 2021–2027; 

vítá proto navrhované zavedení tří nových 

vlastních zdrojů EU a zjednodušení 

stávajícího vlastního zdroje založeného na 

DPH; zdůrazňuje, že tyto návrhy, přímo 

inspirované činností interinstitucionální 

Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 

zdroje, byly rovněž součástí navrhovaného 

košíku, který Parlament předložil ve svém 

usnesení ze dne 14. března 2018; s 

uspokojením konstatuje, že tyto nové 

zdroje odpovídají dvěma strategickým 

cílům Unie, konkrétně řádnému fungování 

vnitřního trhu a ochraně životního prostředí 

a boji proti změně klimatu; očekává 

podporu Rady a Komise s cílem posílit 

úlohu Parlamentu v postupu přijímání 

rozhodnutí o vlastních zdrojích; znovu 

připomíná svůj postoj, že výdajová i 

příjmová stránka příštího VFR by v 

nadcházejících jednáních měla být řešena 

jako jediný balíček a že bez odpovídajícího 

pokroku v oblasti vlastních zdrojů nebude s 

Parlamentem dosaženo dohody o VFR; 

8. podporuje návrhy Komise, pokud 

jde o reformu systému vlastních zdrojů EU, 

který představuje velmi pozitivní součást 

příjmů balíčku VFR na období 2021–2027; 

zdůrazňuje, že je důležité zajistit, aby 

reforma nezatížila evropské občany 

vyššími náklady; vítá proto navrhované 

zavedení tří nových vlastních zdrojů EU a 

zjednodušení stávajícího vlastního zdroje 

založeného na DPH, avšak vyjadřuje 

politování nad návrhem přidělit 20% podíl 

příjmů ze systému obchodování s emisemi 

do rozpočtu EU, neboť tyto příjmy by 

měly být nadále vyhrazeny výlučně 

členským státům; zdůrazňuje, že tyto 

návrhy, přímo inspirované činností 

interinstitucionální Skupiny na vysoké 

úrovni pro vlastní zdroje, byly rovněž 

součástí navrhovaného košíku, který 

Parlament předložil ve svém usnesení ze 

dne 14. března 2018; s uspokojením 

konstatuje, že tyto nové zdroje odpovídají 

dvěma strategickým cílům Unie, konkrétně 

řádnému fungování vnitřního trhu a 

ochraně životního prostředí a boji proti 

změně klimatu; očekává podporu Rady a 

Komise s cílem posílit úlohu Parlamentu v 

postupu přijímání rozhodnutí o vlastních 

zdrojích; znovu připomíná svůj postoj, že 

výdajová i příjmová stránka příštího VFR 

by v nadcházejících jednáních měla být 

řešena jako jediný balíček a že bez 
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odpovídajícího pokroku v oblasti vlastních 

zdrojů nebude s Parlamentem dosaženo 

dohody o VFR; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/5 

Pozměňovací návrh  5 

Marco Valli, Laura Agea, Rosa D’Amato 

za skupinu EFDD 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje 

Návrh usnesení 

Bod 13 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

13. bere na vědomí návrh Komise na 

vytvoření Evropského mechanismu pro 

investiční stabilizaci, který doplní funkci 

stabilizace vnitrostátních rozpočtů v 

případě velkých asymetrických otřesů; 

hodlá tento návrh pozorně posoudit, 

zejména pokud jde o jeho cíle a rozsah; 

13. odmítá návrh Komise na vytvoření 

Evropského mechanismu pro investiční 

stabilizaci, neboť by to mohlo znamenat, 

že na členské státy bude uvalena 

makroekonomická podmíněnost; 

zdůrazňuje, že o každé formě strukturální 

reformy by se mělo rozhodovat s plným 

souhlasem členských států a že tyto 

reformy by měly být společensky 

udržitelné a neměly by být žádným 

způsobem zaměřeny na snižování mezd; 

Or. en 

 

 


