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7.3.2018 A8-0041/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 37 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

37. vyzýva Komisiu, aby pred prijatím 

príslušných právnych predpisov o DPH 

predložila ako súčasť svojho 

nadchádzajúceho legislatívneho balíka 

o vlastných zdrojoch EÚ návrh na reformu 

vlastného zdroja založeného na DPH; 

vyjadruje presvedčenie, že takýto návrh by 

mal zohľadňovať hlavné výsledky 

reformy DPH, o ktorej sa v súčasnosti 

rokuje; 

37. vyzýva Komisiu, aby pred prijatím 

príslušných právnych predpisov o DPH 

predložila ako súčasť svojho 

nadchádzajúceho legislatívneho balíka 

o vlastných zdrojoch EÚ návrh na reformu 

vlastného zdroja, ktorý nie je založený na 

DPH; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 40 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

40. súhlasí s posúdením skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, v ktorom 

sa CCCTB vníma ako základ pre nový 

vlastný zdroj, ktorý spĺňa všetky kritériá, 

ktoré skupina stanovila; zdôrazňuje, že 

CCCTB je tiež kľúčovým prvkom v rozvoji 

jednotného trhu, ktorý je európskym 

verejným statkom, keďže zabraňuje 

nevhodnej daňovej súťaži medzi 

členskými štátmi aj daňovej optimalizácii, 

ktorá poškodzuje rovnosť podmienok; 

40. nesúhlasí s posúdením skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, v ktorom 

sa CCCTB vníma ako základ pre nový 

vlastný zdroj; 

Or. en 



 

AM\1147797SK.docx  PE616.073v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0041/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 42 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

42. žiada Komisiu, aby na základe 

záverov z preskúmania smernice o 

CCCTB navrhla vytvorenie nového 

vlastného zdroja pre rozpočet Únie, ktorý 

sa vypočíta na základe príjmov členských 

štátov vyplývajúcich z CCCTB; vyslovuje 

sa za stanovenie jednotnej sadzby 

poplatkov z príjmov vyplývajúcich z 

CCCTB, ktoré sa budú vyberať ako 

vlastný zdroj; domnieva sa, že takýto 

systém by mohol zabezpečiť významné a 

stabilné príjmy pre EÚ s obmedzenými 

administratívnymi nákladmi; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. zastáva názor, že príjmy plynúce z 

výnosov Európskej centrálnej banky 

(príjmy ECB z emisie meny), a teda 

majúce priame spojenie s menovou úniou 

EÚ, by mali byť základom pre nový 

vlastný zdroj namiesto vyplácania do 

štátnych pokladníc; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 45 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

45. stotožňuje sa s hodnotením skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, v 

ktorom sa daň z finančných transakcií 

schvaľuje ako možný základ pre nový 

vlastný zdroj pre rozpočet Únie, pričom 

tiež uznáva, že by sa mali preskúmať aj 

iné spôsoby zdaňovania finančných 

aktivít; 

45. nesúhlasí s hodnotením skupiny na 

vysokej úrovni pre vlastné zdroje, v ktorom 

sa daň z finančných transakcií schvaľuje 

ako možný základ pre nový vlastný zdroj 

pre rozpočet Únie; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 46 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

46. požaduje preto vytvorenie nového 

vlastného zdroja pre rozpočet Únie, ktorý 

sa bude vypočítavať na základe vybranej 

metódy zdaňovania finančných aktivít; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Pozmeňujúci návrh  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

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; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Pozmeňujúci návrh  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 51 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

51. domnieva sa však, že akékoľvek 

opatrenia prijaté zo strany orgánov EÚ, 

ako napríklad registračné alebo 

monitorovacie systémy alebo regulačné 

mechanizmy, by mali okamžite umožniť 

výber ciel alebo poplatkov v prospech 

rozpočtu Únie na základe ich európskej 

pridanej hodnoty; domnieva sa, že ide 

o verejné statky EÚ, ktoré, ako uvádza 

skupina na vysokej úrovni pre vlastné 

zdroje, poskytujú základ pre zavedenie 

odvodu, ktorý by predstavoval „iné 

príjmy“ pochádzajúce z politík Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Pozmeňujúci návrh  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 54 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

54. zdôrazňuje význam ekologického 

zdaňovania ako mimoriadne vhodného 

mechanizmu prispievania k európskym 

vlastným zdrojom; vyzýva Komisiu, aby 

ďalej začleňovala návrhy na dodatočné 

ekologické vlastné zdroje, ako sa uvádza v 

správe skupiny na vysokej úrovni pre 

vlastné zdroje a ako uviedol komisár pre 

rozpočet EÚ, ktoré sú v súlade s určitými 

politikami Únie, ako sú politiky v oblasti 

energetiky (energetická daň), životného 

prostredia a klímy (mechanizmus 

kompenzačných opatrení v súvislosti s 

uhlíkom na hraniciach, dane z plastu a 

systém obchodovania s emisiami (ETS)) a 

dopravy (dane z pohonných hmôt v 

cestnej doprave a dane z leteniek), a to v 

záujme podpory ďalších budúcich 

vlastných zdrojov Únie; 

vypúšťa sa 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Pozmeňujúci návrh  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 55 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

55. požaduje, aby sa značný podiel 

príjmov z aukcií emisných kvót ETS zo 

štvrtej fázy (2021) a z nasledujúcich fáz 

považoval za nový vlastný zdroj EÚ; 

pripomína, že o tejto možnosti sa rokovalo 

na zasadnutiach pracovnej skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje, 

a výslovne sa to navrhuje v oznámení 

Komisie zo 14. februára 2018 s názvom 

Nový, moderný viacročný finančný rámec, 

ktorý Európskej únii umožní efektívne 

napĺňať priority po roku 2020 

(COM(2018)0098); zároveň požaduje, aby 

sa mechanizmus kompenzačných opatrení 

v súvislosti s uhlíkom na hraniciach 

zaviedol ako nový vlastný zdroj pre 

rozpočet EÚ, čo by takisto malo 

zabezpečiť rovnaké podmienky v oblasti 

medzinárodného obchodu a obmedzenie 

presúvania výroby do zahraničia, pričom 

by to znamenalo začlenenie nákladov na 

boj proti zmene klímy do cien dovážaného 

tovaru; 

vypúšťa sa 

Or. en 



 

AM\1147797SK.docx  PE616.073v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0041/15 

Pozmeňujúci návrh  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v mene skupiny EFDD 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 56 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

56. žiada Komisiu, aby na úrovni EÚ 

zvážila zavedenie odvodu z plastov a 

predmetov určených na jednorazové 

použitie, a to s cieľom nabádať na 

využívanie udržateľnejších alternatív; 

vypúšťa sa 

Or. en 

 

 


