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7.3.2018 A8-0041/41 

Pozmeňujúci návrh  41 

André Elissen, Stanisław Żółtek 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 12 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

12. domnieva sa najmä, že rozhodnutie 

o výške ročného rozpočtu EÚ je 

ovplyvnené politickými a finančnými 

úvahami na vnútroštátnej úrovni, čo 

obmedzuje rokovania o rozpočte, ktoré 

často vyúsťujú do hry s nulovým súčtom 

medzi čistými platcami a čistými 

príjemcami v Rade, a to bez ohľadu na 

záväzky Únie vrátane tých, ktoré vykonala 

Rada; domnieva sa, že v dôsledku toho sú 

niektoré politiky EÚ, ktoré preukazujú 

najvyššiu európsku pridanú hodnotu, 

často oblasťami, v ktorých sa navrhujú 

úspory nákladov, a že projekt EÚ ako taký 

je preto oslabený; 

12. domnieva sa najmä, že rozhodnutie 

o výške ročného rozpočtu EÚ je 

ovplyvnené politickými a finančnými 

úvahami na vnútroštátnej úrovni, čo 

obmedzuje rokovania o rozpočte, ktoré 

často vyúsťujú do hry s nulovým súčtom 

medzi čistými platcami a čistými 

príjemcami v Rade, a to bez ohľadu na 

záväzky Únie vrátane tých, ktoré vykonala 

Rada; vyzýva čistých platcov, aby odmietli 

zaplatiť čo len o euro viac, než už platia v 

rámci súčasného VFR, napriek brexitu, 

ambíciám EÚ a ďalším nepredvídaným 

úlohám; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/42 

Pozmeňujúci návrh  42 

André Elissen 

v mene skupiny ENF 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. vyzýva na zrušenie všetkých 

zvýhodnení a korekcií, pričom by sa malo 

zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie 

medzi členskými štátmi; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ bude znamenať, že 

korekcia pre Spojené kráľovstvo a 

súvisiace korekcie tejto korekcie sa stanú 

nadbytočnými a prestanú existovať, 

pričom reforma štatistického zdroja 

založeného na DPH sa stane 

nevyhnutnou; 

23. vyzýva na zachovanie zvýhodnenia 

pre Holandsko, pričom by sa malo 

zabezpečiť spravodlivé zaobchádzanie 

medzi členskými štátmi; v tejto súvislosti 

zdôrazňuje, že vystúpenie Spojeného 

kráľovstva z EÚ bude znamenať, že 

rozsiahle škrty v rozpočte VFR sa stanú 

nevyhnutnými; 

Or. en 

 

 


