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Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. meni zlasti, da na odločitev o 

velikosti letnega proračuna EU vplivajo 

politični in finančni premisleki na 

nacionalni ravni, zaradi katerih prihaja do 

omejitev pri proračunskih pogajanjih, ki 

pogosto privedejo do igre z ničelno vsoto 

med neto plačniki in neto prejemniki v 

Svetu, pri katerih se pozablja na zaveze 

Unije, tudi tiste, ki jih je sprejel Svet; 

meni, da zaradi tega številne politike EU, 

ki izkazujejo največjo evropsko dodano 

vrednost, pogosto zadevajo področja, na 

katerih se predlagajo prihranki stroškov, 

in da je zato projekt EU kot tak oslabljen; 

12. meni zlasti, da na odločitev o 

velikosti letnega proračuna EU vplivajo 

politični in finančni premisleki na 

nacionalni ravni, zaradi katerih prihaja do 

omejitev pri proračunskih pogajanjih, ki 

pogosto privedejo do igre z ničelno vsoto 

med neto plačniki in neto prejemniki v 

Svetu, pri katerih se pozablja na zaveze 

Unije, tudi tiste, ki jih je sprejel Svet; 

poziva neto plačnice, naj kljub brexitu, 

ambicijam EU in dodatnim 

nepredvidenim nalogam ne privolijo v 

plačilo niti evra več kot v sedanjem 

večletnem finančnem okviru; 

Or. en 
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Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poziva k ukinitvi vseh rabatov in 

popravkov, pri čemer naj se zagotovi 

pravična obravnava med državami 

članicami; v zvezi s tem poudarja, da bodo 

z brexitom rabat za Združeno kraljestvo in 

z njim povezani „rabati na rabate“ postali 

nepotrebni in bodo prenehali obstajati, pri 

tem pa bo reforma vira lastnih sredstev na 

podlagi statističnega DDV postala 

neizbežna; 

23. poziva, naj se ohrani rabat za 

Nizozemsko, pri čemer naj se zagotovi 

pravična obravnava med državami 

članicami; v zvezi s tem poudarja, da bodo 

z brexitom neizbežni ogromni rezi v 

proračun večletnega finančnega okvira; 

Or. en 

 

 


