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7.3.2018 A8-0041/1 

Pozměňovací návrh  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 6 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

6. konstatuje, že v tomto legislativním 

aktu stanoví Rada mimo jiné strop 

vlastních zdrojů a může vytvořit nové 

kategorie vlastních zdrojů nebo některou 

ze stávajících kategorií zrušit; zdůrazňuje, 

že i když nemá rozhodnutí o vlastních 

zdrojích datum skončení platnosti, je 

bezprostředně spjato s příslušným VFR, 

který stanoví maximální výši výdajů pro 

příslušné období; 

vypouští se 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Pozměňovací návrh  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 24 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

24. domnívá se, že tradiční vlastní 

zdroje, konkrétně cla, zemědělská cla 

a dávky z cukru a izoglukózy, představují 

spolehlivý a skutečný zdroj příjmů EU, 

neboť vyplývají přímo ze skutečnosti, že 

EU je celní unie, a ze zákonných 

pravomocí a společné obchodní politiky, 

které s tím souvisejí; domnívá se proto, že 

tradiční vlastní zdroje by měly být 

zachovány jako zdroj příjmů pro rozpočet 

EU; domnívá se, že sníží-li se podíl 

nákladů na výběr, které si ponechávají 

členské státy, větší část tohoto příjmu 

poplyne do rozpočtu EU; 

24. domnívá se, že tradiční vlastní 

zdroje, konkrétně cla, zemědělská cla 

a dávky z cukru a izoglukózy, představují 

spolehlivý a skutečný zdroj příjmů EU, 

neboť vyplývají přímo ze skutečnosti, že 

EU je celní unie, a ze zákonných 

pravomocí a společné obchodní politiky, 

které s tím souvisejí; domnívá se proto, že 

tradiční vlastní zdroje by měly být 

zachovány jako zdroj příjmů pro rozpočet 

EU; domnívá se, že i když již dovozní cla 

ze zemí mimo EU představují vlastní 

zdroje, by mělo být 20 %, které si členské 

státy ponechávají jako náklady na výběr 

související s poplatky za správu, zrušeno 

ve prospěch vlastních zdrojů EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Pozměňovací návrh  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. uznává, že příspěvek založený na 

HND představuje spolehlivý, stabilní 

a spravedlivý zdroj příjmů do rozpočtu EU 

a těší se velmi silné podpoře velké většiny 

členských států; je proto přesvědčen, že 

tento příspěvek měl být zachován, ale jen 

jako vyvažující a doplňující zdroj rozpočtu 

EU, což by ukončilo rozpočtovou logiku 

„spravedlivé návratnosti“; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

stejnou klasifikaci příspěvku založeného na 

HND ve všech vnitrostátních rozpočtech, 

a to jako příjem přidělený EU, a nikoli jako 

výdaj vlád členských států; 

25. uznává, že příspěvek založený na 

HND představuje spolehlivý, stabilní 

a spravedlivý zdroj příjmů do rozpočtu EU 

a těší se velmi silné podpoře velké většiny 

členských států; je proto přesvědčen, že 

tento příspěvek měl být zachován, ale jen 

jako vyvažující a doplňující zdroj rozpočtu 

EU, což by ukončilo rozpočtovou logiku 

„spravedlivé návratnosti“; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

stejnou klasifikaci příspěvku založeného na 

HND ve všech vnitrostátních rozpočtech, 

a to jako příjem přidělený EU, a nikoli jako 

výdaj vlád členských států; domnívá se, že 

reforma by měla v zájmu podpory investic 

vyloučit příspěvek do rozpočtu EU 

založený na HND, jakož i příspěvky 

členských států k iniciativám 

spolufinancovaným EU z výpočtu 

schodku podle Paktu o stabilitě a růstu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Pozměňovací návrh  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 50 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

50. v zásadě žádá, aby byl vytvořen 

nový vlastní zdroj pro rozpočet Unie, který 

se bude vybírat z transakcí v digitální 

ekonomice; domnívá se však, že s ohledem 

na probíhající důležitá jednání na úrovni 

EU i OECD je příliš brzy na to 

rozhodnout, jak přesně budou opatření 

pro zavedení takového zdroje vypadat; 

50. žádá, aby byl vytvořen nový vlastní 

zdroj pro rozpočet Unie, který se bude 

vybírat z transakcí v digitální ekonomice; 

zdůrazňuje, že na tyto výzvy je zapotřebí 

reagovat dlouhodobými řešeními, a nikoli 

rychlými opravami; domnívá se proto, že 

daňové problémy, které vznikají 

z kontextu digitalizace, by vyřešilo 

propojení digitálních stálých provozoven 

na základě významné a trvalé digitální 

přítomnosti ve směrnici o společném 

konsolidovaném základu daně z příjmů 

právnických osob; domnívá se však, že je 

nutné zohlednit probíhající jednání na 

úrovni EU i OECD; 

Or. en 

 

 


