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7.3.2018 A8-0041/48 

Pozměňovací návrh  48 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. připomíná, že Lisabonskou 

smlouvou byla zavedena nová ustanovení 

týkající se prováděcích právních předpisů k 

vlastním zdrojům, která dávají Radě 

možnost přijmout nařízení, po obdržení 

souhlasu Parlamentu, kvalifikovanou 

většinou; lituje však toho, že několik 

prováděcích ustanovení, zvláště těch, která 

se týkají výpočtu výše zdrojů z HND, i 

nadále zůstává v rozhodnutí o vlastních 

zdrojích; vyzývá proto k plynulejšímu 

postupu přijímání rozhodnutí o vlastních 

zdrojích, které by mělo být přijato řádným 

legislativním postupem, tedy hlasováním 

kvalifikovanou většinou v Radě a 

spolurozhodováním s Parlamentem; 

připomíná, že podle čl. 48 odst. 7 Smlouvy 

o Evropské unii může Evropská rada 

přijmout rozhodnutí, podle nějž mohou 

být akty, na něž se nevztahuje řádný 

legislativní postup, zpracovávány v rámci 

takového postupu, který je i nadále 

demokratičtější a otevřenější; vyzývá 

Evropskou radu, aby tento mechanismus 

bezodkladně aktivovala; 

7. připomíná, že Lisabonskou 

smlouvou byla zavedena nová ustanovení 

týkající se prováděcích právních předpisů k 

vlastním zdrojům, která dávají Radě 

možnost přijmout nařízení, po obdržení 

souhlasu Parlamentu, kvalifikovanou 

většinou; lituje však toho, že několik 

prováděcích ustanovení, zvláště těch, která 

se týkají výpočtu výše zdrojů z HND, i 

nadále zůstává v rozhodnutí o vlastních 

zdrojích; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Pozměňovací návrh  49 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 43 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

43. je toho názoru, že by příjmy 

plynoucí z výnosů Evropské centrální 

banky (příjmy ECB z vydávání měny), 

které tudíž mají přímou vazbu na měnovou 

unii EU, měly tvořit základ nového 

vlastního zdroje, místo aby byly vypláceny 

do státních pokladen; 

43. je toho názoru, že by příjmy 

plynoucí z výnosů Evropské centrální 

banky (příjmy ECB z vydávání měny), 

které tudíž mají přímou vazbu na měnovou 

unii EU, měly tvořit základ nového 

vlastního zdroje, místo aby byly vypláceny 

do státních pokladen; domnívá se, že by 

tento zdroj měl být přímo navázán na 

konkrétní rozpočtovou položku přidělenou 

v rozpočtu EU pro eurozónu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Pozměňovací návrh  50 

José Manuel Fernandes 

za skupinu PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

za skupinu S&D 

Gérard Deprez 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastních zdrojů Evropské unie 

2017/2053(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 65 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

65. za tímto účelem požaduje vytvoření 

zvláštní rezervy na příjmové straně 

rozpočtu EU, která bude postupně 

naplněna prostřednictvím všech druhů 

nepředvídaných jiných příjmů; domnívá se, 

že by se tato rezerva měla využít k pokrytí 

dodatečných platebních potřeb, zejména 

potřeb souvisejících s uvolněním 

prostředků z celkového rozpětí pro 

závazky nebo se zvláštními nástroji VFR; 

65. za tímto účelem požaduje vytvoření 

zvláštní rezervy v rozpočtu EU, která bude 

postupně naplněna prostřednictvím všech 

druhů nepředvídaných jiných příjmů a 

řádně přenesena, aby v případě potřeby 

sloužila jako další možnost financování; 

domnívá se, že by tato rezerva měla být 

vyčleněna na zvláštní nástroje VFR a na 

základě rozhodnutí rozpočtového orgánu 

by měla poskytovat možnost dalšího 

navýšení, a to jak prostředků na závazky, 

tak prostředků na platby; 

Or. en 

 

 


