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7.3.2018 A8-0041/5 

Predlog spremembe  5 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 37 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

37. poziva Komisijo, naj v primeru 

sprejetja ustrezne zakonodaje o DDV v 

okviru svojega prihodnjega zakonodajnega 

svežnja o virih lastnih sredstev EU predloži 

predlog za prenovljen vir lastnih sredstev 

na podlagi DDV; verjame, da bi bilo treba 

v takem predlogu upoštevati glavne 

rezultate reforme DDV, o kateri trenutno 

poteka razprava: 

37. poziva Komisijo, naj v primeru 

sprejetja ustrezne zakonodaje o DDV v 

okviru svojega prihodnjega zakonodajnega 

svežnja o virih lastnih sredstev EU predloži 

predlog za prenovljen vir lastnih sredstev, 

ki ne temelji na DDV; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/6 

Predlog spremembe  6 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 40 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

40. se strinja z oceno skupne 

konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb kot podlage za nov 

vir lastnih sredstev, ki jo je pripravila 

skupina na visoki ravni za lastna sredstva 

in iz katere izhaja, da konsolidirana 

osnova izpolnjuje vsa merila, ki jih je 

določila skupina; poudarja, da je skupna 

konsolidirana osnova za davek od 

dohodkov pravnih oseb ključni element 

pri razvoju enotnega trga, ki je evropska 

javna dobrina, saj preprečuje tako 

neprimerno davčno konkurenco med 

državami članicami kot fiskalno 

optimizacijo, ki škodi enakim 

konkurenčnim pogojem; 

40. se ne strinja z oceno skupne 

konsolidirane osnove za davek od 

dohodkov pravnih oseb kot podlage za nov 

vir lastnih sredstev, ki jo je pripravila 

skupina na visoki ravni za lastna sredstva; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/7 

Predlog spremembe  7 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 42 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

42. poziva Komisijo, naj na podlagi 

ugotovitev pregleda direktive o skupni 

konsolidirani osnovi za davek od 

dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 

predlaga vzpostavitev novega vira za 

proračun Unije, ki se bo izračunal na 

podlagi prihodkov držav članic, 

ustvarjenih s CCCTB; zagovarja določitev 

enotne stopnje dajatev na prihodke iz 

naslova CCCTB, ki se bodo zbirale kot vir 

lastnih sredstev; meni, da bi tak sistem 

lahko zagotovil znatne in stabilne 

prihodke za EU ob omejenih upravnih 

stroških; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/8 

Predlog spremembe  8 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 43 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

43. meni, da bi moral prihodek, ki 

izvira iz dobičkov Evropske centralne 

banke (prihodek ECB od izdajanja valute) 

in je torej neposredno povezan z 

monetarno unijo EU, oblikovati podlago 

novega vira lastnih sredstev, namesto da 

se izplačuje nacionalnim blagajnam; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/9 

Predlog spremembe  9 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 45 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

45. se strinja z oceno skupine na visoki 

ravni za lastna sredstva, ki je davek na 

finančne transakcije odobrila kot 

morebitno osnovo za nov vir lastnih 

sredstev za proračun Unije, pri tem pa 

meni, da bi bilo treba preučiti tudi druge 

načine obdavčitve finančnih dejavnosti; 

45. se ne strinja z oceno skupine na 

visoki ravni za lastna sredstva, ki je davek 

na finančne transakcije odobrila kot 

morebitno osnovo za nov vir lastnih 

sredstev za proračun Unije; 

Or. en 



 

AM\1147797SL.docx  PE616.073v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

7.3.2018 A8-0041/10 

Predlog spremembe  10 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 46 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

46. zato poziva k uvedbi novega vira 

lastnih sredstev za proračun Unije, ki bi 

se izračunal na podlagi izbranega načina 

obdavčitve finančnih dejavnosti; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/11 

Predlog spremembe  11 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

ev imenu skupine EFDD 

 

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; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/12 

Predlog spremembe  12 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 51 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

51. kljub vsemu meni, da bi kakršne 

koli ureditve, ki bi jih sprejeli organi EU, 

kot so sistemi za registracijo ali 

spremljanje ali regulativni mehanizmi, 

morale omogočati takojšnje zbiranje 

dajatev ali prelevmanov v korist 

proračuna Unije na podlagi njihove 

evropske dodane vrednosti; meni, da so to 

javne dobrine EU, ki pomenijo, kot je 

navedla skupina na visoki ravni za lastna 

sredstva, osnovo za določitev dajatve, ki bi 

prinesla „druge prihodke“, izhajajoče iz 

politik Unije; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/13 

Predlog spremembe  13 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 54 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

54. poudarja, kako pomembna je 

zelena obdavčitev, saj je ta mehanizem še 

posebej primeren za prispevanje k 

evropskim lastnim sredstvom; poziva 

Komisijo, naj še naprej vključuje predloge 

za dodatne ekološke vire lastnih sredstev, 

kot navajata poročilo skupine na visoki 

ravni za lastna sredstva in komisar za 

proračun EU, ki so v skladu z nekaterimi 

politikami Unije, kot so energetska 

politika (davek na energijo), okoljska in 

podnebna politika (mehanizem za ogljično 

prilagoditev na mejah, davek na plastiko 

in sistem trgovanja z emisijami) ter 

prometna politika (davek na motorna 

goriva in letalske vozovnice), da bi 

spodbudili dodatne prihodnje vire lastnih 

sredstev Unije; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/14 

Predlog spremembe  14 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 55 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

55. poziva, naj se znaten del prihodkov 

od dražb v okviru sistema za trgovanje z 

emisijami od 4. faze (2021) naprej šteje za 

nov vir lastnih sredstev EU; spominja, da 

se je o tej možnosti razpravljalo v skupini 

na visoki ravni za lastna sredstva, izrecno 

pa jo predlaga tudi Komisija v svojem 

sporočilu z dne 14. februarja 2018 z 

naslovom Nov in sodoben večletni 

finančni okvir, s katerim bo lahko EU 

učinkovito uresničevala svoje prioritete po 

letu 2020 (COM(2018)0098); vzporedno 

poziva, naj se uvede mehanizem za 

ogljično prilagoditev na mejah kot nov vir 

lastnih sredstev za proračun EU, ki bi 

moral zagotoviti enake konkurenčne 

pogoje v mednarodni trgovini in zmanjšati 

selitev proizvodnje, pri tem pa 

internalizirati stroške podnebnih 

sprememb v cene uvoženega blaga; 

črtano 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/15 

Predlog spremembe  15 

Jörg Meuthen, Sophie Montel, Peter Lundgren 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 56 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

56. poziva Komisijo, naj razmisli o 

tem, da bi na ravni EU uvedla dajatev za 

plastiko in proizvode za enkratno 

uporabo, da bi spodbujali uporabo bolj 

trajnostnih alternativ; 

črtano 

Or. en 

 

 


