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7.3.2018 A8-0041/26 

Pozmeňujúci návrh  26 

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

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

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24a. berie na vedomie vyhlásenie 

komisárky Malmströmovej, že Komisia 

chce rýchlo uzavrieť rokovania o 

dohodách o voľnom obchode medzi 

Európskou úniou a jej členskými štátmi a 

Japonskom, Mercosurom, Mexikom a 

Čile a navrhnúť ratifikácia dohôd o 

voľnom obchode so Singapurom a s 

Vietnamom v roku 2018; poukazuje na to, 

že by to znamenalo výrazné zníženie 

príjmov z vlastných zdrojov do rozpočtu 

Únie v roku 2018 a v nasledujúcich 

rokoch; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/27 

Pozmeňujúci 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 

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 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24b. konštatuje, že rozsah a zdroj 

kompenzácie podstatných strát príjmov 

vyplývajúcich z každej novej dohody o 

voľnom obchode zostávajú 

nešpecifikované; vyzýva Komisiu, aby 

poskytla presné odhady strát príjmov, 

ktoré vyplývajú z obchodných dohôd 

uzavretých v posledných rokoch; vyzýva 

Komisiu a Radu, aby upustili od 

podpísania všetkých dohôd o voľnom 

obchode, o ktorých sa v súčasnosti rokuje, 

pokiaľ nebudú k dispozícii presné odhady 

príjmových strát, ktoré sa očakávajú po 

uzavretí každej z týchto dohôd o voľnom 

obchode a nebude jasne povedané, akú 

reštrukturalizáciu rozpočtu je nutné 

vykonať na nahradenie strát; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/28 

Pozmeňujúci 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 

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 c (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  24c. vyzýva Komisiu, aby uviedla 

náklady spojené so systémami 

investičných súdov (ICS), ktoré majú byť 

zriadené v rámci dohôd o voľnom 

obchode s Vietnamom a Kanadou, a 

náklady vyplývajúce z ďalších dohôd, 

ktoré si vyžadujú zriadenie osobitného 

investičného súdu na ochranu investícií; 

vyzýva Komisiu, aby uviedla, z ktorého 

rozpočtového okruhu sa tieto náklady 

budú uhrádzať; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/29 

Pozmeňujúci návrh  29 

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

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

25. uznáva, že príspevok založený na 

HND je spoľahlivým, stabilným a 

spravodlivým zdrojom príjmov pre 

rozpočet EÚ a má veľmi silnú podporu 

veľkej väčšiny členských štátov; domnieva 

sa preto, že by sa mal zachovať, ale iba 

ako vyrovnávací a zostatkový zdroj pre 

rozpočet EÚ, čo by znamenalo koniec 

rozpočtovej logiky spravodlivej 

návratnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu toho, aby sa zabezpečila rovnaká 

klasifikácia príspevku na základe HND vo 

všetkých vnútroštátnych rozpočtoch, a to 

ako príjmy pridelené EÚ, a nie ako 

výdavky národných vlád; 

25. uznáva, že príspevok založený na 

HND je spoľahlivým, stabilným a 

spravodlivým zdrojom príjmov pre 

rozpočet EÚ a má veľmi silnú podporu 

veľkej väčšiny členských štátov; domnieva 

sa preto, že by sa mal zachovať, aby sa tak 

ukončila rozpočtová logika spravodlivej 

návratnosti; v tejto súvislosti zdôrazňuje 

potrebu toho, aby sa zabezpečila rovnaká 

klasifikácia príspevku na základe HND vo 

všetkých vnútroštátnych rozpočtoch, a to 

ako príjmy pridelené EÚ, a nie ako 

výdavky národných vlád; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/30 

Pozmeňujúci návrh  30 

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

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

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 29 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

29. konštatuje však, že aktuálny systém 

má závažné nedostatky: zdroj sa 

vypočítava na štatistickom základe; je 

zbytočne zložitý a nemá žiadne priame 

prepojenie na občanov; predstavuje len 

prevod časti príjmov, ktoré členské štáty 

vybrali, a teda neprináša žiadnu pridanú 

hodnotu v porovnaní so zdrojom 

založeným na HND; a základ príspevku nie 

je transparentný a neexistuje rovnosť 

medzi daňovými poplatníkmi; 

29. konštatuje však, že aktuálny systém 

má závažné nedostatky: zdroj sa 

vypočítava na štatistickom základe; je 

zbytočne zložitý a nemá žiadne priame 

prepojenie na občanov; predstavuje len 

prevod časti príjmov, ktoré členské štáty 

vybrali, a teda neprináša žiadnu pridanú 

hodnotu v porovnaní so zdrojom 

založeným na HND; a základ príspevku nie 

je transparentný a neexistuje rovnosť 

medzi daňovníkmi; opätovne zdôrazňuje 

regresívnu a nespravodlivú povahu DPH 

a skutočnosť, že v dlhodobom horizonte je 

nevyhnutné ju znížiť a nakoniec úplne 

zrušiť; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/31 

Pozmeňujúci 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 

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 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. podporuje stanovenie jednotného 

podielu (1 % až 2 %) z príjmov z 

reformovanej DPH, ktorú by v plnej miere 

vyberali orgány členských štátov ako 

vlastný zdroj Únie; domnieva sa, že takýto 

systém by mohol zabezpečiť významné a 

stabilné príjmy pre EÚ s obmedzenými 

administratívnymi nákladmi; 

35. podporuje stanovenie jednotného 

podielu (1 % až 2 %) z príjmov z 

reformovanej DPH, ktorú by v plnej miere 

vyberali orgány členských štátov ako 

vlastný zdroj Únie; domnieva sa, že takýto 

systém by mohol zabezpečiť významné a 

stabilné príjmy pre EÚ s obmedzenými 

administratívnymi nákladmi; vyzýva 

členské štáty, aby vyvinuli osobitné 

systémy na zaobchádzanie so základnými 

výrobkami a službami, akými sú 

potraviny, verejná doprava, lieky a 

kultúra, ktoré by napríklad mali byť od 

dane oslobodené alebo by sa na ne mali 

uplatňovať systémy zníženej sadzby dane; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/32 

Pozmeňujúci návrh  32 

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

Barbara Spinelli, 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 41 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

41. pripomína, že daňové úniky vo 

všetkých svojich formách spôsobujú, že 

EÚ stráca sumu, ktorú odhadla Komisia na 

1 bilión EUR ročne; zdôrazňuje potrebu 

vymáhať nevybrané daňové príjmy 

prostredníctvom koordinovanej politiky 

boja proti podvodom a daňovým únikom a 

rámca založeného na transparentnosti, 

spolupráci a koordinácii; 

41. pripomína, že daňové úniky vo 

všetkých svojich formách spôsobujú, že 

EÚ stráca sumu, ktorú odhadla Komisia na 

1 bilión EUR ročne; zdôrazňuje potrebu 

vymáhať nevybrané daňové príjmy 

prostredníctvom efektívnej stratégie pre 

boj proti podvodom, korupcii a daňovým 

únikom a harmonizácie právnych 

predpisov smerom nahor v oblasti 

fiškálnej politiky v Európe; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/33 

Pozmeňujúci návrh  33 

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

Helmut Scholz, Barbara Spinelli, 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 41 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  41a. pripomína, že jediným spôsobom 

na dosiahnutie daňovej rovnosti a daňovej 

spravodlivosti v Únii je presadzovať 

skutočnú politiku a opatrenia na boj proti 

daňovým únikom; v tejto súvislosti 

navrhuje opatrenia, akými sú posilnenie 

ľudských a technických kapacít colných 

orgánov a inštitúcií, ktoré sa zaoberajú 

daňovými únikmi, zavedenie systému 

zdaňovania príjmov právnických osôb na 

základe krajiny, v ktorej nadnárodné 

spoločnosti vytvárajú zisk, a zavedenie 

blokády daňových rajov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/34 

Pozmeňujúci 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 

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 45 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  45a. vyzýva Komisiu, aby pozorne 

monitorovala vývoj medzinárodných 

finančných tokov do Európskej únie a z 

nej po zavedení liberalizácie finančných 

služieb a kapitálových tokov do 

obchodných dohôd Únie, a aby v roku 

2018 výsledky predložila Európskemu 

parlamentu a Rade; vyzýva Komisiu, aby 

naďalej vyvíjala úsilie o zdanenie 

globálnych kapitálových tokov v záujme 

vytvorenia nových vlastných zdrojov pre 

rozpočet Únie, a aby v roku 2018 

predložila príslušný návrh; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/35 

Pozmeňujúci 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 

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 45 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  45b. domnieva sa, že zdaňovanie 

kapitálových tokov predstavuje účinný 

spôsob, ako predchádzať špekulatívnym 

útokom na členské štáty, bojovať proti 

daňovým únikom a zmierňovať volatilitu 

finančných trhov; 

Or. en 

 

 


