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7.3.2018 A8-0041/48 

Pozmeňujúci návrh  48 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. pripomína, že Lisabonskou 

zmluvou sa zaviedli nové ustanovenia, 

pokiaľ ide o vykonávanie právnych 

predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, 

ktorými sa Rade umožňuje po udelení 

súhlasu Parlamentu prijať nariadenie 

kvalifikovanou väčšinou; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že niektoré 

vykonávacie ustanovenia, najmä tie, ktoré 

sa týkajú výpočtu zdrojov založených na 

HND, sú stále súčasťou RVZ; požaduje 

preto bezproblémovejší postup prijímania 

RVZ, ktorý by sa mal prijať v súlade s 

riadnym legislatívnym postupom, čo 

znamená hlasovanie kvalifikovanou 

väčšinou v Rade a spolurozhodovanie s 

Parlamentom; pripomína, že podľa 

článku 48 ods. 7 Zmluvy o Európskej únii 

môže Európska rada prijať rozhodnutie 

umožňujúce, aby sa akty, na ktoré sa 

nevzťahuje riadny legislatívny postup, aj 

naďalej vypracúvali v rámci tohto 

postupu, ktorý je stále oveľa 

demokratickejší a otvorenejší; vyzýva 

Európsku radu, aby bezodkladne zaviedla 

takýto mechanizmus; 

7. pripomína, že Lisabonskou 

zmluvou sa zaviedli nové ustanovenia, 

pokiaľ ide o vykonávanie právnych 

predpisov týkajúcich sa vlastných zdrojov, 

ktorými sa Rade umožňuje po udelení 

súhlasu Parlamentu prijať nariadenie 

kvalifikovanou väčšinou; vyjadruje však 

poľutovanie nad tým, že niektoré 

vykonávacie ustanovenia, najmä tie, ktoré 

sa týkajú výpočtu zdrojov založených na 

HND, sú stále súčasťou RVZ; 

Or. en 



 

AM\1147840SK.docx  PE616.073v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

7.3.2018 A8-0041/49 

Pozmeňujúci návrh  49 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 43 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

43. zastáva názor, že príjmy plynúce z 

výnosov Európskej centrálnej banky 

(príjmy ECB z emisie meny), a teda 

majúce priame spojenie s menovou úniou 

EÚ, by mali byť základom pre nový 

vlastný zdroj namiesto vyplácania do 

štátnych pokladníc; 

43. zastáva názor, že príjmy plynúce z 

výnosov Európskej centrálnej banky 

(príjmy ECB z emisie meny), a teda 

majúce priame spojenie s menovou úniou 

EÚ, by mali byť základom pre nový 

vlastný zdroj namiesto vyplácania do 

štátnych pokladníc; domnieva sa, že takýto 

zdroj by mal byť priamo spojený s 

osobitným riadkom v rozpočte EÚ 

určeným pre eurozónu; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Pozmeňujúci návrh  50 

José Manuel Fernandes 

v mene skupiny PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

Gérard Deprez 

v mene skupiny ALDE 

 

Správa A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma systému vlastných zdrojov Európskej únie 

2017/2053(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 65 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

65. v tejto súvislosti vyzýva na 

vytvorenie osobitnej rezervy na strane 

príjmov rozpočtu EÚ, ktorá sa postupne 

naplní prostredníctvom všetkých druhov 

nepredvídaných iných príjmov; zastáva 

názor, že táto rezerva by sa mala využívať 

na pokrytie dodatočných platobných 

potrieb, najmä tých, ktoré sú spojené s 

mobilizáciou celkovej rezervy na záväzky 

alebo s osobitnými nástrojmi VFR; 

65. v tejto súvislosti vyzýva na 

vytvorenie osobitnej rezervy v rozpočte 

EÚ, ktorá sa postupne naplní 

prostredníctvom všetkých druhov 

nepredvídaných iných príjmov a riadne 

prenesie, aby v prípade potreby umožnila 

dodatočné výdavky; zastáva názor, že táto 

rezerva by mala byť vyčlenená na osobitné 

nástroje VFR a na základe rozhodnutia 

rozpočtového orgánu by mala poskytovať 

možnosť ďalšieho navýšenia, a to na 

záväzky aj platby; 

Or. en 

 

 


