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 A8-0041/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 37 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

37. žádá Komisi, aby do doby, než 

budou přijaty příslušné právní předpisy 

týkající se DPH, předložila návrh 

reformovaného vlastního zdroje 

založeného na DPH v rámci 

nadcházejícího legislativního balíčku 

o vlastních zdrojích EU; je přesvědčen, že 

by tento návrh měl zohlednit nejdůležitější 

výsledky reformy DPH, o níž se právě 

jedná; 

37. žádá Komisi, aby do doby, než 

budou přijaty příslušné právní předpisy 

týkající se DPH, předložila návrh 

reformovaného vlastního zdroje, jenž se 

nezakládá na DPH, v rámci nadcházejícího 

legislativního balíčku o vlastních zdrojích 

EU; 

Or. en 
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 A8-0041/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 40 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

40. souhlasí s posouzením Skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje, podle 

nějž může být společný konsolidovaný 

základ daně z příjmů právnických osob 

základem pro nový vlastní zdroj, neboť 

splňuje všechna kritéria stanovená touto 

skupinou; zdůrazňuje, že společný 

konsolidovaný základ daně z příjmů 

právnických osob je také klíčovým prvkem 

v rozvoji jednotného trhu, který je 

evropským veřejným statkem, neboť brání 

jak nevhodné daňové soutěži mezi 

členskými státy, tak i daňové optimalizaci 

poškozující rovné podmínky; 

40. nesouhlasí s posouzením Skupiny 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje, podle 

nějž může být společný konsolidovaný 

základ daně z příjmů právnických osob 

základem pro nový vlastní zdroj; 

Or. en 
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 A8-0041/7 

Pozměňovací návrh  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 42 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

42. žádá Komisi, aby s přihlédnutím 

k závěrům přezkumu směrnice 

o společném konsolidovaném základu 

daně z příjmů právnických osob předložila 

návrh na vytvoření nového vlastního 

zdroje rozpočtu Unie, který bude 

vypočítán na základě příjmů členských 

států plynoucích ze společného 

konsolidovaného základu daně z příjmů 

právnických osob; je nakloněn stanovení 

jednotné sazby odvodů z příjmů ze 

společného konsolidovaného základu 

daně z příjmů právnických osob, jež 

budou vybírány jako vlastní zdroj; 

domnívá se, že by takovýto systém mohl 

EU poskytovat významné a stabilní příjmy 

při omezených správních nákladech; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/8 

Pozměňovací návrh  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. je toho názoru, že by příjmy 

plynoucí z výnosů Evropské centrální 

banky (příjmy ECB z vydávání měny), 

které tudíž mají přímou vazbu na 

měnovou unii EU, měly tvořit základ 

nového vlastního zdroje, místo aby byly 

vypláceny do státních pokladen; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/9 

Pozměňovací návrh  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

45. sdílí závěry posouzení Skupiny na 

vysoké úrovni pro vlastní zdroje, podle 

nichž se může daň z finančních transakcí 

stát potenciálním základem pro nový 

vlastní zdroj rozpočtu Unie, je však rovněž 

třeba prozkoumat i jiné způsoby zdanění 

finančních aktivit; 

45. nesouhlasí se závěry posouzení 

Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 

zdroje, podle nichž se může daň 

z finančních transakcí stát potenciálním 

základem pro nový vlastní zdroj rozpočtu 

Unie; 

Or. en 
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 A8-0041/10 

Pozměňovací návrh  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 46 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

46. žádá proto, aby byl vytvořen nový 

vlastní zdroj rozpočtu Unie, který by se 

vypočítával na základě zvoleného způsobu 

zdanění finančních aktivit; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

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; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 51 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

51. je nicméně přesvědčen, že veškerá 

opatření přijatá orgány EU, jako jsou 

systémy registrace nebo sledování či 

regulační mechanismy, by měla okamžitě 

umožnit výběr cel či poplatků ve prospěch 

unijního rozpočtu na základě jejich 

evropské přidané hodnoty; domnívá se, že 

jde o veřejné statky EU, které podle 

Skupiny na vysoké úrovni pro vlastní 

zdroje poskytují základ pro zavedení 

poplatku, který představuje „jiný příjem“ 

vycházející z politik Unie; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 54 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

54. zdůrazňuje význam ekologického 

zdaňování jako obzvlášť vhodného 

mechanismu přispívání k vlastním 

zdrojům EU; vyzývá Komisi, aby dále 

začlenila návrhy na další ekologické 

vlastní zdroje, jak uvádí zpráva Skupiny 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje 

a komisař odpovědný za rozpočet EU, 

které budou v souladu s určitými 

politikami Unie, jako je politika v oblasti 

energií (energetická daň), životního 

prostředí a klimatu (pohraniční 

mechanismus kompenzačních opatření 

v souvislosti s uhlíkem, daň z plastu 

a systém obchodování s emisemi (ETS)) 

a dopravy (daně z pohonných hmot 

a letenek), s cílem podpořit další budoucí 

vlastní zdroje Unie; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 55 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

55. vyzývá k tomu, aby byl jako nový 

vlastní zdroj EU zvážen odvod 

významného podílu příjmů z dražeb ETS 

od fáze 4 (2021) dále; připomíná, že tato 

možnost byla prodiskutována ve Skupině 

na vysoké úrovni pro vlastní zdroje 

a výslovně ji také navrhuje Komise ve 

svém sdělení ze dne 14. února 2018 

nazvaném „Nový, moderní víceletý 

finanční rámec pro Evropskou unii, která 

efektivně naplňuje své priority po roce 

2020“ (COM(2018)0098); vyzývá zároveň 

k tomu, aby byl jako nový vlastní zdroj 

rozpočtu EU zaveden pohraniční 

mechanismus kompenzačních opatření 

v souvislosti s uhlíkem, jenž by měl rovněž 

vést k zajištění rovných podmínek 

v mezinárodním obchodu a k omezení 

přesouvání výroby do zahraničí 

a současně internalizovat náklady spojené 

se změnou klimatu do cen dováženého 

zboží; 

vypouští se 

Or. en 
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 A8-0041/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 56 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

56. vyzývá Komisi, aby zvážila, zda na 

úrovni EU nezavést poplatek z plastových 

a jednorázových předmětů s cílem 

podpořit využívání udržitelnějších 

alternativ; 

vypouští se 

Or. en 

 

 

 


