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7.3.2018 A8-0041/43 

Pozměňovací návrh  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 8 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

8. připomíná, že členské státy jsou 

odpovědné za své fiskální politiky, a 

zdůrazňuje, že pravomoc vybírat daně je 

samým základem suverenity členských 

států; zdůrazňuje, že reforma vlastních 

zdrojů EU nepředstavuje přenesení 

svrchovanosti členských států v této 

oblasti, ale spíše uvádí stávající systém do 

souladu s duchem a literou Smluv EU; 

8. připomíná, že členské státy jsou 

odpovědné za své fiskální politiky, a 

zdůrazňuje, že pravomoc vybírat daně je 

samým základem suverenity členských 

států; zdůrazňuje proto skutečnost, že 

žádný orgán EU není oprávněn vybírat 

daně jménem daňových poplatníků z 

členských států; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Pozměňovací návrh  44 

 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. očekává, že aniž bychom předjímali 

finanční vyrovnání, budou důsledky 

vystoupení Spojeného království z EU 

významnou výzvou také pro příští VFR a 

všechny s tím související rozpočtová 

rozhodnutí; je přesvědčen, že ještě před 

rozhodnutím o VFR na období po roce 

2020 by se měla zacelit „mezera po 

brexitu“ a současně by se mělo zaručit, že 

nedojde ke snížení prostředků EU a 

nebudou negativně ovlivněny programy 

EU; 

17. očekává, že aniž bychom předjímali 

finanční vyrovnání, budou důsledky 

vystoupení Spojeného království z EU 

významnou výzvou také pro příští VFR a 

všechny s tím související rozpočtová 

rozhodnutí; v každém případě vyjadřuje 

odmítavý postoj a politování v souvislosti s 

jakýmkoli zneužíváním vystoupení 

Spojeného království z EU (brexit) jako 

záminky k posílení rozpočtu na straně 

příjmů, protože to nakonec povede k 

dalšímu zdanění podniků a k většímu 

daňovému zatížení občanů; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Pozměňovací návrh  45 

 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 18 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

18. vítá návrh předsedy Komise Jeana-

Clauda Junckera, aby byla v rámci 

rozpočtu EU vytvořena zvláštní 

rozpočtová položka věnovaná eurozóně, 

který zazněl v jeho projevu „o stavu unie“ 

v Evropském parlamentu a byl podrobněji 

rozpracován ve sdělení Komise ze dne 6. 

prosince 2017 o nových rozpočtových 

nástrojích pro stabilní eurozónu v rámci 

Unie (COM(2017)0822); v této souvislosti 

žádá, aby rozpočtová kapacita v rámci 

rozpočtu EU přesahovala stávající stropy; 

18. odmítá myšlenku zvláštního 

rozpočtu pro eurozónu, která by 

znamenala výrazný rozkol mezi zeměmi, 

které přijaly jednotnou měnu, a zeměmi, 

které si ponechaly svou národní měnu, a 

to by vedlo k dalšímu omezení národní 

demokratické svrchovanosti nad 

technokratickou architekturou; 

Or. en 



 

AM\1147807CS.docx  PE616.073v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

7.3.2018 A8-0041/46 

Pozměňovací návrh  46 

 Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

27. vyzývá Komisi, aby na tomto 

základě prozkoumala možnost zavedení 

následujícího souboru nových vlastních 

zdrojů; 

27. odmítá jakékoli zavádění možných 

nových vlastních zdrojů na základě daně z 

přidané hodnoty, daně z příjmů 

právnických osob, ražebného, daně z 

finančních transakcí nebo 

environmentální daně a poplatků; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Pozměňovací návrh  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen  

za skupinu ENF 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 27 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 27a. navrhuje, aby namísto zvyšování 

svých příjmů EU zracionalizovala své 

příliš vysoké správní výdaje, zbavila se 

veškerých případů plýtvání penězi, jako je 

ESVČ, a vyhodnotila, zda by některé 

fondy nemohly být spravovány efektivněji 

na úrovni členských států, aby bylo 

zaručeno plné dodržení zásady 

subsidiarity; 

Or. en 

 

 


