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7.3.2018 A8-0041/43 

Pozmeňujúci návrh  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 8 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

8. pripomína, že členské štáty sú 

zodpovedné za svoje fiškálne politiky, a 

zdôrazňuje, že právomoc vyberať dane je 

jadrom zvrchovanosti členských štátov; 

zdôrazňuje, že reforma vlastných zdrojov 

EÚ nepredstavuje presun štátnej 

zvrchovanosti v tejto oblasti, ale 

zosúlaďuje súčasný systém so znením a s 

duchom zmlúv EÚ; 

8. pripomína, že členské štáty sú 

zodpovedné za svoje fiškálne politiky, a 

zdôrazňuje, že právomoc vyberať dane je 

jadrom zvrchovanosti členských štátov; 

zdôrazňuje preto skutočnosť, že žiadny 

orgán EÚ nie je oprávnený vyberať dane 

v mene vnútroštátnych daňovníkov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Pozmeňujúci návrh  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 17 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

17. očakáva, že bez toho, aby bolo 

dotknuté finančné vyrovnanie, budú 

dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z EÚ predstavovať veľkú výzvu aj pre 

budúci VFR a všetky súvisiace rozpočtové 

rozhodnutia; je presvedčený, že pred 

rozhodnutím o VFR na obdobie po roku 

2020 by sa mala preklenúť medzera po 

vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ a 

zároveň by sa malo zaručiť, že zdroje EÚ 

nebudú znížené a nedôjde k negatívnemu 

vplyvu na programy EÚ; 

17. očakáva, že bez toho, aby bolo 

dotknuté finančné vyrovnanie, budú 

dôsledky vystúpenia Spojeného kráľovstva 

z EÚ predstavovať veľkú výzvu aj pre 

budúci VFR a všetky súvisiace rozpočtové 

rozhodnutia; v každom prípade odmieta a 

vyjadruje poľutovanie nad akoukoľvek 

manipuláciou spojenou s vystúpením 

Spojeného kráľovstva z EÚ (brexit) ako 

príčinou posilnenia príjmovej strany 

rozpočtu, keďže v konečnom dôsledku to 

povedie k ďalšiemu zdaneniu podnikov a 

zvýšenému daňovému tlaku na občanov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Pozmeňujúci návrh  45 

Marco Zanni, 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 18 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

18. víta návrh, ktorý predložil 

predseda Komisie Jean-Claude Juncker, 

na vytvorenie osobitného riadka v rozpočte 

EÚ určeného pre eurozónu, ktorý bol 

súčasťou jeho prejavu o stave únie v 

Európskom parlamente a ďalej rozvinutý 

v oznámení Komisie zo 6. decembra 2017 

o nových rozpočtových nástrojoch pre 

stabilnú eurozónu v rámci Únie 

(COM(2017)0822); na tento účel požaduje 

rozpočtovú kapacitu v rámci rozpočtu EÚ 

nad rámec súčasných stropov; 

18. odmieta myšlienku osobitného 

rozpočtu pre eurozónu, čo by znamenalo 

výrazné rozdelenie medzi krajinami, ktoré 

jednotnú menu prijali, a tými, ktoré si 

ponechali svoju národnú menu, a viedlo 

by to k ďalšiemu oslabovaniu národnej 

demokratickej zvrchovanosti na úkor 

technokratickej architektúry; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Pozmeňujúci návrh  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 27 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

27. vyzýva Komisiu, aby na uvedenom 

základe preskúmala možnosť zavedenia 

tohto koša nových vlastných zdrojov; 

 27. odmieta zavádzanie akýchkoľvek 

možných nových vlastných zdrojov 

založených na dani z pridanej hodnoty, 

dani z príjmu právnických osôb, 

razobnom, dani z finančných transakcií 

(DFT) alebo environmentálnych daní a 

poplatkov; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Pozmeňujúci návrh  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, 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 27 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  27a. navrhuje, aby EÚ namiesto 

zvýšenia svojich príjmov pristúpila k 

racionalizácii nadmerných 

administratívnych výdavkov, k 

odstráneniu všetkých jej zbytočných 

prvkov, ako je ESVČ, a k posúdeniu, či by 

sa niektoré finančné prostriedky nedali  

efektívnejšie riadiť na vnútroštátnej 

úrovni, s cieľom zaručiť úplné 

dodržiavanie zásady subsidiarity; 

Or. en 

 

 


