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7.3.2018 A8-0041/23 

Predlog spremembe  23 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Estefanía 

Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Pierre Vieu 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. meni, da bi morali davčno breme 

nove davčne ureditve nositi predvsem tisti, 

ki uživajo prednosti sedanjega 

regulativnega sistema, pri čemer je treba 

izpostaviti davek na kapitalske dobičke 

(dobiček gospodarskih družb), davek na 

finančne transakcije in davek na 

bogastvo, začetna davčna stopnja pa je 

prvi korak v smeri uvedbe sistema za 

registracijo dejanskih lastnikov in 

lastnine; meni tudi, da bi bilo treba z 

davčnim sistemom storiti več, kot pa zgolj 

harmonizirati davčne osnove, in uvesti 

učinkovito najnižjo davčno stopnjo po vsej 

EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/24 

Predlog spremembe  24 

Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Javier Couso Permuy, 

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez 

Caldentey 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 22 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

22. meni, da bi morala imeti uvedba 

novih virov lastnih sredstev dvojni namen, 

in sicer prvič, prinesti bi morala znatno 

zmanjšanje (cilj je 40 %) deleža 

prispevkov na podlagi BND, s čimer bi se 

ustvarili prihranki za proračune držav 

članic, in drugič, omogočiti bi morala 

financiranje višje ravni porabe EU v 

večletnem finančnem okviru po letu 2020 

in zapolniti tudi vrzel, ki bo nastala zaradi 

izstopa Združenega kraljestva; v tem 

kontekstu želi spomniti, da cilj novih virov 

lastnih sredstev ni povečati skupne fiskalne 

obremenitve davkoplačevalca EU, na 

katerega uvedba novih virov lastnih 

sredstev ne bi smela vplivati; 

22. meni, da bi morala imeti uvedba 

novih virov lastnih sredstev dvojni namen, 

in sicer prvič, z začetkom procesa 

tranzicije za spremembo veljavnih 

prispevkov posameznih držav, med drugim 

z uvedbo porazdelitvenih meril, s katerimi 

bi popravili nacionalne prispevke na 

podlagi dohodka na prebivalca, bi morala 

okrepiti solidarnost in povečati 

progresivnost sistema virov lastnih 

sredstev; in drugič, omogočiti bi morala 

financiranje višje ravni porabe EU v 

večletnem finančnem okviru po letu 2020 

in zapolniti tudi vrzel, ki bo nastala zaradi 

izstopa Združenega kraljestva; v tem 

kontekstu želi spomniti, da cilj novih virov 

lastnih sredstev ni povečati skupne fiskalne 

obremenitve davkoplačevalca EU iz 

srednjega in delavskega razreda, na 

katerega uvedba novih virov lastnih 

sredstev ne bi smela vplivati; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/25 

Predlog spremembe  25 

Helmut Scholz, Martina Michels, Xabier Benito Ziluaga, Kostas Hrisogonos (Kostas 

Chrysogonos), Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Lola 

Sánchez Caldentey, Barbara Spinelli, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

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; predlaga, naj se delež 

carinskih prihodkov, ki jih na podlagi 

stroškov pobiranja zadržijo države članice, 

povrne na prvotno raven 10 %, s čimer bi 

nadomestili upad tega tradicionalnega 

lastnega sredstva, potem ko je bilo v STO 

in pomembnih dvostranskih trgovinskih 

sporazumih EU dogovorjeno občutno 

zmanjšanje tarif; 

Or. en 

 

 


