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7.3.2018 A8-0041/1 

Predlog spremembe  1 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 6 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

6. je seznanjen, da Svet v tem 

zakonodajnem aktu med drugim določi 

zgornjo mejo virov lastnih sredstev in 

lahko uvede nove kategorije teh virov ali 

odpravi katero od obstoječih kategorij; 

poudarja, da je sklep o virih lastnih 

sredstev, čeprav nima datuma poteka, 

neposredno povezan z ustreznim 

večletnim finančnim okvirom, ki določa 

najvišjo raven odhodkov za isto obdobje, 

za katerega velja; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/2 

Predlog spremembe  2 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 24 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

24. meni, da so tradicionalni viri lastnih 

sredstev, in sicer carine, kmetijski 

prelevmani ter prelevmani za sladkor in 

izoglukozo, zanesljiv in resničen vir 

prihodkov EU, saj izhajajo neposredno iz 

dejstva, da je EU carinska unija, ter iz 

pravnih pristojnosti in skupne trgovinske 

politike, ki so povezane s tem; zato meni, 

da bi bilo treba tradicionalne vire lastnih 

sredstev ohraniti kot vir prihodkov 

proračuna EU; meni, da bi se lahko za 

proračun EU zagotovil večji delež tega 

prihodka, če bi se zmanjšal delež stroškov 

pobiranja, ki jih zadržijo države članice; 

24. meni, da so tradicionalni viri lastnih 

sredstev, in sicer carine, kmetijski 

prelevmani ter prelevmani za sladkor in 

izoglukozo, zanesljiv in resničen vir 

prihodkov EU, saj izhajajo neposredno iz 

dejstva, da je EU carinska unija, ter iz 

pravnih pristojnosti in skupne trgovinske 

politike, ki so povezane s tem; zato meni, 

da bi bilo treba tradicionalne vire lastnih 

sredstev ohraniti kot vir prihodkov 

proračuna EU; meni, da bi bilo treba pri 

carinah na uvoz iz tretjih držav, ki sicer že 

pomenijo poseben vir lastnih sredstev, 

ukiniti stroške pobiranja v višini 20 % 

sredstev, ki jih države članice obdržijo za 

namen provizij za upravljanje, v korist 

virov lastnih sredstev EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/3 

Predlog spremembe  3 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

25. priznava, da prispevek na podlagi 

BND zagotavlja zanesljiv, stabilen in 

pošten vir prihodkov za proračun EU in da 

uživa zelo odločno podporo velike večine 

držav članic; zato meni, da bi ga bilo treba 

ohraniti, vendar zgolj kot sredstvo za 

uravnoteženje in preostalo sredstvo 

proračuna EU, kar bi odpravilo 

proračunsko logiko „pravičnega 

povračila“; v zvezi s tem poudarja, da je 

treba zagotoviti, da bo prispevek na 

podlagi BND na enak način uvrščen v vse 

nacionalne proračune, in sicer kot 

prihodek, dodeljen EU, in ne kot odhodek 

nacionalnih vlad; 

25. priznava, da prispevek na podlagi 

BND zagotavlja zanesljiv, stabilen in 

pošten vir prihodkov za proračun EU in da 

uživa zelo odločno podporo velike večine 

držav članic; zato meni, da bi ga bilo treba 

ohraniti, vendar zgolj kot sredstvo za 

uravnoteženje in preostalo sredstvo 

proračuna EU, kar bi odpravilo 

proračunsko logiko „pravičnega 

povračila“; v zvezi s tem poudarja, da je 

treba zagotoviti, da bo prispevek na 

podlagi BND na enak način uvrščen v vse 

nacionalne proračune, in sicer kot 

prihodek, dodeljen EU, in ne kot odhodek 

nacionalnih vlad; meni, da reforma v 

izračunih primanjkljaja v okviru Pakta za 

stabilnost in rast ne bi smela vključevati 

prispevka v proračun EU na podlagi BND 

niti nacionalnih prispevkov k pobudam, ki 

jih sofinancira EU, da bi spodbudili 

naložbe; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/4 

Predlog spremembe  4 

Daniele Viotti, Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 50 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

50. načeloma poziva k uvedbi novega 

vira lastnih sredstev za proračun Unije, ki 

bi izhajal iz obdavčitve transakcij v 

digitalnem gospodarstvu; vendar meni, da 

je glede na pomembna potekajoča 

pogajanja na ravni EU in na ravni OECD 

prezgodaj, da bi se odločili glede 

podrobnosti uvedbe takšnega vira 

sredstev; 

50. poziva k uvedbi novega vira lastnih 

sredstev za proračun Unije, ki bi izhajal iz 

obdavčitve transakcij v digitalnem 

gospodarstvu; vztraja, da je za odziv na te 

izzive potrebna dolgoročna rešitev in ne 

delne hitre rešitve; zato meni, da bi lahko 

s konceptom stalne poslovne enote na 

podlagi znatne in trajne digitalne 

navzočnosti v direktivi o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb obravnavali 

davčne izzive, povezane z digitalizacijo; 
vendar meni, da je treba upoštevati 

potekajoča pogajanja na ravni EU in na 

ravni OECD; 

Or. en 

 

 


