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7.3.2018 A8-0041/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa  A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 6 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

6. konštatuje, že v tomto 

legislatívnom akte Rada stanovuje okrem 

iného aj strop vlastných zdrojov a môže 

zaviesť nové kategórie vlastných zdrojov 

alebo zrušiť existujúce kategórie; 

zdôrazňuje, že hoci RVZ nemá určený 

dátum skončenia platnosti, je priamo 

spojené s príslušným VFR, v ktorom sa 

stanovuje maximálna výška výdavkov za 

obdobie, na ktoré sa vzťahuje; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 24 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

24. domnieva sa, že tradičné vlastné 

zdroje, menovite clá, poľnohospodárske 

poplatky a odvody z produkcie cukru a 

izoglukózy, predstavujú spoľahlivý a 

skutočný zdroj príjmov EÚ, pretože 

vyplývajú priamo z toho, že EÚ je colnou 

úniou, a zo zákonných právomocí a 

spoločnej obchodnej politiky, ktorá s tým 

súvisí; zastáva preto názor, že tradičné 

vlastné zdroje by sa mali ponechať ako 

zdroj príjmov pre rozpočet EÚ; domnieva 

sa, že ak sa zníži podiel nákladov na 

výber, ktoré si ponechávajú členské štáty, 

väčšia časť tohto príjmu môže pripadnúť 

rozpočtu EÚ; 

24. domnieva sa, že tradičné vlastné 

zdroje, menovite clá, poľnohospodárske 

poplatky a odvody z produkcie cukru a 

izoglukózy, predstavujú spoľahlivý a 

skutočný zdroj príjmov EÚ, pretože 

vyplývajú priamo z toho, že EÚ je colnou 

úniou, a zo zákonných právomocí a 

spoločnej obchodnej politiky, ktorá s tým 

súvisí; zastáva preto názor, že tradičné 

vlastné zdroje by sa mali ponechať ako 

zdroj príjmov pre rozpočet EÚ; domnieva 

sa, že aj keď clá na dovoz z krajín mimo 

EÚ už predstavujú vlastný zdroj, mala by 

sa zrušiť možnosť pre členské štáty 

zadržať 20 % ich hodnoty ako náklady na 

výber súvisiace s poplatkami za správu a 

tieto prostriedky by sa mali vyčleniť 

prospech vlastných zdrojov EÚ; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. uznáva, že príspevok založený na 

HND je spoľahlivým, stabilným a 

spravodlivým zdrojom príjmov pre 

rozpočet EÚ a má veľmi silnú podporu 

veľkej väčšiny členských štátov; domnieva 

sa preto, že by sa mal zachovať, ale iba ako 

vyrovnávací a zostatkový zdroj pre 

rozpočet EÚ, čo by znamenalo koniec 

rozpočtovej logiky spravodlivej 

návratnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu toho, aby sa zabezpečila rovnaká 

klasifikácia príspevku na základe HND vo 

všetkých vnútroštátnych rozpočtoch, a to 

ako príjmy pridelené EÚ, a nie ako 

výdavky národných vlád; 

25. uznáva, že príspevok založený na 

HND je spoľahlivým, stabilným a 

spravodlivým zdrojom príjmov pre 

rozpočet EÚ a má veľmi silnú podporu 

veľkej väčšiny členských štátov; domnieva 

sa preto, že by sa mal zachovať, ale iba ako 

vyrovnávací a zostatkový zdroj pre 

rozpočet EÚ, čo by znamenalo koniec 

rozpočtovej logiky spravodlivej 

návratnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu toho, aby sa zabezpečila rovnaká 

klasifikácia príspevku na základe HND vo 

všetkých vnútroštátnych rozpočtoch, a to 

ako príjmy pridelené EÚ, a nie ako 

výdavky národných vlád; domnieva sa, že 

reforma by mala vylúčiť príspevok 

založený na HND do rozpočtu EÚ, ako aj 

príspevky členských štátov na iniciatívy 

podporované spolufinancovaním s EÚ 

z výpočtov deficitu v rámci Paktu stability 

a rastu s cieľom podporiť investície; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 50 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

50. v zásade požaduje vytvorenie 

nového vlastného zdroja pre rozpočet Únie, 

ktorý sa bude vyberať z transakcií v 

digitálnom hospodárstve; domnieva sa 

však, že vzhľadom na dôležité 

prebiehajúce rokovania na úrovni EÚ aj na 

úrovni OECD je príliš zavčasu rozhodovať 

o konkrétnych opatreniach na vytvorenie 

takéhoto zdroja; 

50. požaduje vytvorenie nového 

vlastného zdroja pre rozpočet Únie, ktorý 

sa bude vyberať z transakcií v digitálnom 

hospodárstve; trvá na tom, že na riešenie 

súvisiacich výziev je potrebné dlhodobé 

riešenie, a nie rýchle riešenia; domnieva 

sa preto, že vytvorenie spojenia 

digitálnych stálych prevádzok založené na 

významnej a trvalej digitálnej prítomnosti 

v smernici o CCCTB by vyriešilo daňové 

výzvy, ktoré vznikajú z kontextu 

digitalizácie; domnieva sa však, že je 

potrebné zohľadniť prebiehajúce 

rokovania na úrovni EÚ aj na úrovni 

OECD; 

Or. en 

 

 


