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7.3.2018 A8-0041/23 

Pozměňovací návrh  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía Torres Martínez, 

Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  21a. je přesvědčen, že daňové zatížení 

vyplývající z nového daňového režimu by 

se mělo vztahovat především na ty, kteří 

zneužívají stávající regulační systém, 

zejména v souvislosti se zdaněním 

kapitálových příjmů (korporátní zisky), 

finančních transakcí a majetku, přičemž 

počáteční daňová sazba by měla být 

prvním krokem na cestě k zavedení 

systému skutečného majitele a katastru 

nemovitostí; dále je přesvědčen, že daňový 

systém by měl kromě harmonizace 

daňových základen zavést v celé EU 

efektivní minimální daňovou sazbu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Pozměňovací návrh  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Tania González 

Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 22 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

22. domnívá se, že zavedení nových 

vlastních zdrojů by mělo mít dvojí účel, 

totiž jednak přinést výrazné snížení podílu 

příspěvků založených na HND (až o 40 

%), čímž vzniknou úspory pro rozpočty 

členských států, a jednak umožnit 

financování vyšších výdajů EU v rámci 

VFR na období po roce 2020 a také zacelit 

mezeru, která vznikne odchodem 

Spojeného království z EU; v této 

souvislosti připomíná, že nové vlastní 

zdroje nemají za cíl zvýšit celkovou 

daňovou zátěž daňového poplatníka v EU a 

zavedení nových vlastních zdrojů by 

nemělo mít na daňové poplatníky vliv; 

22. domnívá se, že zavedení nových 

vlastních zdrojů by mělo mít dvojí účel, 

totiž jednak zahájit proces transformace, 

díky němuž by se systém vlastních zdrojů 

stal solidárnějším a progresivnějším s 

cílem napravit stávající vnitrostátní 

příspěvky, mimo jiné zavedením kritérií 

přerozdělování, která by napravila 

vnitrostátní příspěvky na základě příjmu 

na obyvatele; a jednak umožnit 

financování vyšších výdajů EU v rámci 

VFR na období po roce 2020 a také zacelit 

mezeru, která vznikne odchodem 

Spojeného království z EU; v této 

souvislosti připomíná, že nové vlastní 

zdroje nemají za cíl zvýšit celkovou 

daňovou zátěž daňového poplatníka v EU z 

řad střední a pracující třídy a zavedení 

nových vlastních zdrojů by nemělo mít na 

daňové poplatníky vliv; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Pozměňovací návrh  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, 

Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

za skupinu GUE/NGL 

 

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; navrhuje, aby procento příjmů z cel, 

které si členské státy ponechávají na 

pokrytí nákladů na výběr, bylo vráceno na 

původních 10 % s cílem kompenzovat 

úbytek tohoto tradičního vlastního zdroje 

poté, co bylo v rámci WTO a v hlavních 

dvoustranných obchodních dohodách EU 

sjednáno razantní snížení celních sazeb; 

Or. en 

 

 


