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Pozmeňujúci návrh  7 

Eider Gardiazabal Rubial 

v mene skupiny S&D 

 

Návrh uznesenia B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v mene Výboru pre rozpočet 

Diskusný dokument o budúcnosti financií EÚ 

Návrh uznesenia 

Odsek 5 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rozpočet EÚ je v prevažnej miere 

financovaný z príspevkov členských štátov 

na základe HND, a nie zo skutočných 

vlastných zdrojov, ako je stanovené 

v zmluvách EÚ; pripomína svoj záväzok 

uskutočniť plnohodnotnú reformu systému 

vlastných zdrojov EÚ, ktorej hlavnými 

zásadami budú jednoduchosť, 

spravodlivosť a transparentnosť a ktorá 

bude v súlade s odporúčaniami skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; 

zdôrazňuje, že každý takýto systém by mal 

obsahovať vyvážený súbor nových 

vlastných zdrojov EÚ určených 

na podporu politických cieľov EÚ, ktoré 

by mali byť zavedené postupne, aby sa 

zabezpečilo spravodlivejšie a stabilnejšie 

financovanie EÚ; zdôrazňuje navyše, 

že vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie 

je príležitosťou na zrušenie všetkých 

rabatov; očakáva, že Komisia predloží 

na tento účel ambiciózne legislatívne 

návrhy, a poukazuje na to, že pri budúcich 

rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom 

v budúcom VFR bude pristupovať ako 

k jednému balíku; 

5. vyjadruje poľutovanie nad tým, 

že rozpočet EÚ je v prevažnej miere 

financovaný z príspevkov členských štátov 

na základe HND, a nie zo skutočných 

vlastných zdrojov, ako je stanovené 

v zmluvách EÚ; pripomína svoj záväzok 

uskutočniť plnohodnotnú reformu systému 

vlastných zdrojov EÚ, ktorej hlavnými 

zásadami budú jednoduchosť, 

spravodlivosť a transparentnosť a ktorá 

bude v súlade s odporúčaniami skupiny 

na vysokej úrovni pre vlastné zdroje; 

zdôrazňuje, že každý takýto systém by mal 

obsahovať vyvážený súbor nových 

vlastných zdrojov EÚ, ktoré by mali byť 

zavedené postupne, aby sa zabezpečilo 

spravodlivejšie a stabilnejšie financovanie 

EÚ; zdôrazňuje navyše, že vystúpenie 

Spojeného kráľovstva z Únie je 

príležitosťou na zrušenie všetkých rabatov; 

domnieva sa tiež, že príspevky do rozpočtu 

EÚ, ako aj národné a regionálne 

príspevky, ktorými sa spolufinancujú 

prostriedky EŠIF, by mali byť vyňaté 

z výpočtu deficitu v rámci Paktu o stabilite 

a raste (PSR) s cieľom povzbudiť členské 

štáty, aby investovali do európskeho 

projektu; očakáva, že Komisia predloží 

na tento účel ambiciózne legislatívne 

návrhy, a poukazuje na to, že pri budúcich 

rokovaniach sa k výdavkom aj príjmom 

v budúcom VFR bude pristupovať ako 
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k jednému balíku; 

Or. en 

 

 


