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28.5.2018 B8-0239/6 

Pozměňovací návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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. je zklamán tím, že zvýšená celková 

úroveň příštího VFR představuje 1,3 

bilionu EUR, což znamená, že vnitrostátní 

daňoví poplatníci budou muset zaplatit 

víc; zdůrazňuje, že tato situace 

nezohledňuje vystoupení Spojeného 

království z EU a všechny s tím spojené 

finanční důsledky; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Pozměňovací návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje  

Návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  7a. s politováním konstatuje, že došlo 

k pobuřujícímu nárůstu (přibližně o 20 %) 

administrativních výdajů EU, které 

nicméně dokonce ani nezohledňují 

hospodářská omezení, s nimiž se potýkají 

některé členské státy; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Pozměňovací návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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. odmítá navrhované zavedení tří 

nových vlastních zdrojů EU založených na 

systému EU pro obchodování s emisemi 

(ETS), společném základu daně z příjmů 

právnických osob (CCTB) a na 

příspěvcích členských států vypočítaných 

na základě množství odpadu tvořeného 

nerecyklovanými plastovými obaly, které 

ve svém důsledku povede k dalšímu 

zdanění podniků a zvýšení daňové zátěže 

občanů; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/9 

Pozměňovací návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje  

Návrh usnesení 

Bod 9 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  9a. připomíná, že žádný evropský 

orgán není oprávněn k výběru daní 

jménem daňových poplatníků z členských 

států; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Pozměňovací návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

Návrh usnesení B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Víceletý finanční rámec na období 2021–2027 a vlastní zdroje  

Návrh usnesení 

Bod 10 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

10. připomíná, že se zasazuje o 

vytvoření mechanismu, na jehož základě 

bude možné, aby členské státy 

nerespektující hodnoty zakotvené v článku 

2 Smlouvy o Evropské unii (SEU) nesly 

finanční následky; bere na vědomí návrh 

Komise ohledně ochrany rozpočtu Unie v 

případě všeobecných nedostatků 

týkajících se právního státu v členských 

státech, který byl představen jako součást 

celkového balíčku VFR; hodlá pozorně 

posoudit veškeré prvky tohoto návrhu a 

zavést nezbytná ustanovení, která zaručí, 

že na konečné příjemce prostředků z 

rozpočtu Unie nemohou mít v žádném 

případě vliv porušení pravidel, za něž 

neodpovídají; 

10. odmítá a odsuzuje veškeré snahy o 

uplatňování politické nebo hospodářské 

podmíněnosti v případě fondů EU, jak je 

navrženo v okruhu II; považuje tuto 

iniciativu za další útok na evropské 

národy a jejich svobodu a nezávislost; 

Or. en 



 

AM\1154502CS.docx  PE621.622v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

28.5.2018 B8-0239/11 

Pozměňovací návrh  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

za skupinu ENF 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  13a. odmítá veškeré pokusy o využití 

rozpočtu EU k výdajům souvisejícím s 

obranou nebo s vojenskými účely, jak je 

navrženo v okruhu V; 

Or. en 

 

 


