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28.5.2018 B8-0239/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek 4 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

4. vyjadruje svoje sklamanie nad 

navrhnutou celkovou úrovňou budúceho 

VFR, ktorá je stanovená na 1,1 bilióna 

EUR, čo predstavuje 1,08 % HND EÚ-27 

po odpočítaní Európskeho rozvojového 

fondu (v súčasnosti 0,03 % HND EÚ 

mimo rozpočtu EÚ); zdôrazňuje, že táto 

celková úroveň z hľadiska 

percentuálneho podielu HND je v 

reálnych hodnotách nižšia ako úroveň 

súčasného VFR napriek potrebe ďalších 

finančných prostriedkov na nové politické 

priority a vznikajúce výzvy Únie; 

pripomína, že súčasný VFR je nižší ako 

ten predchádzajúci (VFR na roky 2007 – 

2013) a že sa ukázalo, že je neprimeraný 

na financovanie naliehavých potrieb 

Únie; 

4. vyjadruje svoje sklamanie nad 

zvýšenou celkovou úrovňou budúceho 

VFR, ktorá je stanovená na 1,3 bilióna 

EUR, čo znamená, že daňovníci 

jednotlivých krajín budú musieť platiť 

viac; zdôrazňuje, že táto situácia 

nezohľadňuje vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ a všetky s tým súvisiace 

finančné dôsledky; 

Or. en 



 

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

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

28.5.2018 B8-0239/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek  7 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. vyjadruje poľutovanie nad 

neslýchaným nárastom (okolo 20 %) 

administratívnych výdavkov EÚ, ktoré 

navyše nezohľadňujú hospodárske 

obmedzenia, ktoré sa vyskytli vo viacerých 

členských štátoch; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. podporuje návrhy Komisie 

týkajúce sa reformy systému vlastných 

zdrojov EÚ, ktorý predstavuje veľmi 

pozitívnu súčasť príjmov balíka VFR na 

roky 2021 – 2027; víta preto navrhnuté 

zavedenie troch nových vlastných zdrojov 

EÚ a zjednodušenie súčasného vlastného 

zdroja založeného na DPH; zdôrazňuje, že 

tieto návrhy, ktoré sa priamo inšpirovali 

prácou medziinštitucionálnej skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, boli tiež 

súčasťou navrhnutého súboru, ktorý 

Parlament predložil vo svojom uznesení zo 

14. marca 2018; konštatuje s 

uspokojením, že tieto nové zdroje 

zodpovedajú dvom strategickým cieľom 

Únie, a to riadnemu fungovaniu 

vnútorného trhu a ochrane životného 

prostredia a boju proti zmene klímy; 

očakáva podporu Rady a Komisie s 

cieľom posilniť úlohu Parlamentu v 

rámci postupu prijímania vlastných 

zdrojov; pripomína ešte raz svoju pozíciu, 

že počas nadchádzajúcich rokovaní by sa 

strana výdavkov a strana príjmov v 

budúcom VFR mali považovať za jeden 

celok a že bez zodpovedajúceho pokroku v 

oblasti vlastných zdrojov nebude možné 

dosiahnuť žiadnu dohodu s Parlamentom 

o VFR; 

8. odmieta navrhované zavedenie 

troch nových vlastných zdrojov EÚ 

založených na systéme EÚ obchodovania s 

emisiami (ETS), spoločnom 

konsolidovanom základe dane z príjmov 

právnických osôb (CCCTB) a národných 

príspevkoch vypočítaných na základe 

množstva odpadu z nerecyklovaných 

plastových obalov, čo nakoniec povedie k 

ďalšiemu zdaneniu podnikov a zvýšeniu 

daňového tlaku na občanov; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek  9 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  9a. pripomína, že žiaden európsky 

orgán nie je oprávnený vyberať dane 

v mene daňovníkov jednotlivých krajín; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek 10 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

10. pripomína svoju pozíciu v 

prospech vytvorenia mechanizmu, na 

základe ktorého by bolo možné vyvodiť 

finančné dôsledky voči členským štátom, 

ktoré nerešpektujú hodnoty zakotvené v 

článku 2 Zmluvy o Európskej únii 

(Zmluva o EÚ); berie na vedomie návrh 

Komisie o ochrane rozpočtu Únie v 

prípade všeobecných nedostatkov v oblasti 

dodržiavania zásady právneho štátu v 

členských štátoch, ktorý bol predložený 

ako súčasť celého balíka VFR; má v 

úmysle dôkladne preskúmať všetky prvky 

tohto návrhu a zaviesť potrebné 

ustanovenia s cieľom zaručiť, aby 

koneční príjemcovia prostriedkov nemohli 

byť v žiadnom prípade dotknutí 

porušovaním pravidiel, za ktoré nie sú 

zodpovední; 

10. odmieta a ľutuje akúkoľvek snahu 

o využívanie politickej alebo hospodárskej 

podmienenosti na finančné prostriedky 

EÚ, ako sa plánuje v novom okruhu II; 

považuje to za ďalší útok proti európskym 

národom a ich slobode a nezávislosti; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Návrh uznesenia B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027 a vlastné zdroje  

Návrh uznesenia 

Odsek  13 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  13a. odmieta akýkoľvek pokus 

o využívanie rozpočtu EÚ na vojenské 

výdavky alebo výdavky súvisiace 

s obranou, ako sa plánuje v novom 

okruhu V; 

Or. en 

 

 


