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7.3.2018 A8-0041/26 

Pozměňovací návrh  26 

Helmut Scholz, Martina Michels, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja 

Kyllönen, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, 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 24 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  24a. bere na vědomí prohlášení 

komisařky Malmströmové o tom, že 

Komise usiluje o rychlé uzavření jednání 

o dohodách o volném obchodu mezi 

Evropskou unií a jejími členskými státy 

a Japonskem, organizací Mercosur, 

Mexikem a Chile a že Komise hodlá 

navrhnout, aby byly v roce 2018 

ratifikovány dohody o volném obchodu se 

Singapurem a Vietnamem; upozorňuje na 

skutečnost, že by to pro rozpočet Unie 

znamenalo v roce 2018 a následujících 

letech dramatické snížení příjmů 

z vlastních zdrojů; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Pozměňovací návrh  27 

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 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  24b. konstatuje, že objem a zdroj 

kompenzací za podstatné ztráty příjmů 

zapříčiněné každou novou dohodou 

o volném obchodu zůstává neurčený; 

vyzývá Komisi, aby předložila přesné 

odhady ztrát příjmů zapříčiněné všemi 

obchodními dohodami uzavřenými 

v posledních letech; vyzývá Komisi 

a Radu, aby nepodepisovaly žádné dohody 

o volném obchodu, které jsou 

v současnosti sjednávány, dokud nebudou 

předloženy přesné odhady ztrát příjmů, jež 

se předpokládají jako důsledek těchto 

obchodních dohod, a dokud nebude jasně 

určeno, jaké změny ve struktuře rozpočtu 

mají být provedeny, aby se nahradily 

ztracené prostředky; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Pozměňovací návrh  28 

Helmut Scholz, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke 

Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli 

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 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  24c. vyzývá Komisi, aby vyčíslila 

náklady spojené se zavedením systému 

soudů pro investice na základě dohod 

o volném obchodu s Vietnamem 

a Kanadou a také náklady, které vyplývají 

z ostatních dohod požadujících zřízení 

zvláštního soudu pro ochranu investic; 

vyzývá Komisi, aby určila, ze kterých 

rozpočtových okruhů budou tyto náklady 

uhrazeny; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Pozměňovací návrh  29 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 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 25 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

25. uznává, že příspěvek založený na 

HND představuje spolehlivý, stabilní 

a spravedlivý zdroj příjmů do rozpočtu EU 

a těší se velmi silné podpoře velké většiny 

členských států; je proto přesvědčen, že 

tento příspěvek měl být zachován, ale jen 

jako vyvažující a doplňující zdroj rozpočtu 

EU, což by ukončilo rozpočtovou logiku 
„spravedlivé návratnosti“; v této 

souvislosti zdůrazňuje, že je třeba zajistit 

stejnou klasifikaci příspěvku založeného na 

HND ve všech vnitrostátních rozpočtech, 

a to jako příjem přidělený EU, a nikoli jako 

výdaj vlád členských států; 

25. uznává, že příspěvek založený na 

HND představuje spolehlivý, stabilní 

a spravedlivý zdroj příjmů do rozpočtu EU 

a těší se velmi silné podpoře velké většiny 

členských států; je proto přesvědčen, že 

tento příspěvek by měl být zachován, což 

bude zároveň znamenat ukončení 

rozpočtové logiky „spravedlivé 

návratnosti“; v této souvislosti zdůrazňuje, 

že je třeba zajistit stejnou klasifikaci 

příspěvku založeného na HND ve všech 

vnitrostátních rozpočtech, a to jako příjem 

přidělený EU, a nikoli jako výdaj vlád 

členských států; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Pozměňovací návrh  30 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 29 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

29. konstatuje však, že stávající systém 

má závažné nedostatky: zdroj se 

vypočítává na statistickém základě; je 

zbytečně složitý a nemá přímou souvislost 

s občany; představuje pouze převod části 

příjmů vybraných členskými státy, 

a nepřináší tudíž žádnou přidanou hodnotu 

oproti zdroji založenému na HND; a základ 

pro výpočet příspěvků není transparentní 

a neexistuje rovnost mezi daňovými 

poplatníky; 

29. konstatuje však, že stávající systém 

má závažné nedostatky: zdroj se 

vypočítává na statistickém základě; je 

zbytečně složitý a nemá přímou souvislost 

s občany; představuje pouze převod části 

příjmů vybraných členskými státy, 

a nepřináší tudíž žádnou přidanou hodnotu 

oproti zdroji založenému na HND; a základ 

pro výpočet příspěvků není transparentní 

a neexistuje rovnost mezi daňovými 

poplatníky; opětovně zdůrazňuje, že 

podstata DPH je zpátečnická 

a nespravedlivá a že je z dlouhodobého 

hlediska nutné tuto daň zcela odstranit; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Pozměňovací návrh  31 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, 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 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. je zastáncem stanovení jednotné 

sazby (1 % až 2 %) odvodů z příjmů 

z reformované DPH, kterou by správní 

orgány členských států v plné míře 

vybíraly coby vlastní zdroj Unie; domnívá 

se, že by takovýto systém mohl EU 

poskytovat významné a stabilní příjmy při 

omezených správních nákladech; 

35. je zastáncem stanovení jednotné 

sazby (1 % až 2 %) odvodů z příjmů 

z reformované DPH, kterou by správní 

orgány členských států v plné míře 

vybíraly coby vlastní zdroj Unie; domnívá 

se, že by takovýto systém mohl EU 

poskytovat významné a stabilní příjmy při 

omezených správních nákladech; vyzývá 

členské státy, aby vyvinuly zvláštní 

systémy pro nakládání se základními 

výrobky a službami, přičemž režimy 

snížené daňové sazby by se měly například 

vztahovat na potraviny, veřejnou dopravu, 

léčiva a kulturu;  

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Pozměňovací návrh  32 

Younous Omarjee, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, Helmut Scholz, 

Barbara Spinelli, 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 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. připomíná, že daňové úniky ve 

všech svých podobách zapříčiňují, že EU 

ročně podle odhadů Komise přichází o 1 

bilion EUR; zdůrazňuje, že nevybrané 

daňové příjmy je nutné vymáhat 

prostřednictvím koordinované politiky 

boje proti podvodům a daňovým únikům 

a rámce založeného na transparentnosti, 

spolupráci a koordinaci; 

41. připomíná, že daňové úniky ve 

všech svých podobách zapříčiňují, že EU 

ročně podle odhadů Komise přichází o 1 

bilion EUR; zdůrazňuje, že nevybrané 

daňové příjmy je nutné vymáhat 

prostřednictvím účinné strategie pro boj 

proti podvodům, korupci a daňovým 

únikům a také pomocí vzestupné 

harmonizace právních předpisů, pokud 

jde o fiskální politiky v Evropě; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Pozměňovací návrh  33 

Younous Omarjee, Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Tania González Peñas, 

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  41a. připomíná, že jediný způsob, jak 

dosáhnout daňové rovnosti 

a spravedlnosti v Unii, spočívá ve 

vypracování skutečné politiky a opatření 

pro boj proti daňovým únikům; v této 

souvislosti navrhuje opatření, jako je 

posílení lidských a technických kapacit 

celních orgánů a institucí zabývajících se 

daňovými úniky, přijetí systému pro 

zdanění právnických na základě země, 

v níž nadnárodní společnosti vytvářejí svůj 

zisk, a zavedení blokády daňových rájů; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Pozměňovací návrh  34 

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

Couso Permuy, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Merja Kyllönen, Paloma 

López Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  45a. vyzývá Komisi, aby po provedení 

liberalizace finančních služeb 

a kapitálových toků v rámci obchodních 

dohod Unie pečlivě sledovala vývoj 

mezinárodních finančních toků do 

Evropské unie a opačným směrem a aby 

o výsledcích informovala v roce 2018 

Parlament a Komisi; vybízí Komisi, aby 

i nadále usilovala o zdanění globálních 

kapitálových toků s cílem vytvořit nové 

vlastní zdroje pro unijní rozpočet a aby 

v roce 2018 předložila příslušný návrh; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Pozměňovací návrh  35 

Younous Omarjee, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, 

Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López 

Bermejo, Jiří Maštálka, Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz, Estefanía Torres 

Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu, Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 45 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  45b. domnívá se, že zdanění 

kapitálových toků je účinnou metodou, 

jak bránit spekulativním útokům na 

členské státy, bojovat proti daňovým 

únikům a snižovat volatilitu finančních 

trhů; 

Or. en 

 

 


