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7.3.2018 A8-0041/23 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. domnieva sa, že daňové zaťaženie 

vyplývajúce z nového daňového režimu by 

sa malo vzťahovať predovšetkým na tých, 

ktorí zneužívajú súčasný regulačný 

systém, najmä v súvislosti s daňou z 

príjmu z kapitálového majetku 

(právnických osôb), z finančných 

transakcií a z majetku, pričom počiatočné 

sadzby dane by boli prvým krokom k 

zavedeniu systému užívateľov výhod a 

registra nehnuteľností; okrem toho sa 

domnieva, že daňový systém by mal ísť 

nad rámec samotnej harmonizácie 

daňových základov, a to zavedením 

efektívnej minimálnej sadzby dane v 

rámci EÚ ako celku; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Pozmeňujúci návrh  24 

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

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

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 22 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

22. domnieva sa, že zavedenie nových 

vlastných zdrojov by malo mať dvojaký 

účel, teda na jednej strane dosiahnuť 

značné zníženie (pričom cieľom by bolo 

40 %) podielu príspevkov na základe 

HND, čím by vznikli úspory pre rozpočet 

členských štátov; a umožniť financovanie 

vyššej úrovne výdavkov EÚ vo VFR po 

roku 2020, pričom by sa zároveň preklenul 

deficit, ktorý vznikne vystúpením 

Spojeného kráľovstva z EÚ na strane 

druhej; v tejto súvislosti pripomína, že 

cieľom zavedenia nových vlastných 

zdrojov nie je zvýšenie celkového 

daňového zaťaženia daňovníkov EÚ, na 

ktorých by zavedenie nových vlastných 

zdrojov nemalo mať vplyv; 

22. domnieva sa, že zavedenie nových 

vlastných zdrojov by malo mať dvojaký 

účel, teda aby sa na jednej strane 

spustením procesu transformácie stal 

systém vlastných zdrojov viac solidárnym 

a progresívnym, s cieľom korigovať 

súčasné príspevky členských štátov, okrem 

iného aj zavedením kritérií 

prerozdeľovania na korekciu príspevkov 

členských štátov podľa výšky príjmu na 

obyvateľa; a umožniť financovanie vyššej 

úrovne výdavkov EÚ vo VFR po roku 

2020, pričom by sa zároveň preklenul 

deficit, ktorý vznikne vystúpením 

Spojeného kráľovstva z EÚ na strane 

druhej; v tejto súvislosti pripomína, že 

cieľom zavedenia nových vlastných 

zdrojov nie je zvýšenie celkového 

daňového zaťaženia daňovníkov EÚ 

strednej a pracujúcej triedy, na ktorých by 

zavedenie nových vlastných zdrojov 

nemalo mať vplyv; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Pozmeňujúci 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 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

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, a to clá, poľnohospodárske 

poplatky a odvody z výroby cukru a 

izoglukózy, sú spoľahlivým a skutočným 

zdrojom príjmov EÚ, pretože sú priamym 

dôsledkom EÚ ako colnej únie a 

zákonných právomocí a spoločnej 

obchodnej politiky, ktoré s tým súvisia; 

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, a to clá, poľnohospodárske 

poplatky a odvody z výroby cukru a 

izoglukózy, sú spoľahlivým a skutočným 

zdrojom príjmov EÚ, pretože sú priamym 

dôsledkom EÚ ako colnej únie a 

zákonných právomocí a spoločnej 

obchodnej politiky, ktoré s tým súvisia; 

zastáva preto názor, že tradičné vlastné 

zdroje by sa mali ponechať ako zdroj 

príjmov pre rozpočet EÚ; navrhuje, aby sa 

percentuálny podiel príjmov z ciel, ktoré si 

ponechávajú členské štáty na základe 

nákladov na výber, vrátil na pôvodnú 

úroveň 10 % s cieľom kompenzovať 

redukciu tohto tradičného vlastného 

zdroja v nadväznosti na výrazné zníženie 

sadzieb dohodnutých v rámci WTO a v 

rámci dvojstranných obchodných dohôd 

EÚ; 

Or. en 

 

 


