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7.3.2018 A8-0041/43 

Predlog spremembe  43 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. želi spomniti, da so države članice 

odgovorne za svoje fiskalne politike, in 

poudarja, da je davčna pristojnost v osrčju 

suverenosti držav članic; poudarja, da 

reforma sistema virov lastnih sredstev EU 

ne pomeni prenosa suverenosti 

posameznih držav na tem področju, 

temveč usklajuje sedanji sistem z duhom 

in črko Pogodb EU; 

8. želi spomniti, da so države članice 

odgovorne za svoje fiskalne politike, in 

poudarja, da je davčna pristojnost v osrčju 

suverenosti držav članic; zato poudarja, da 

noben organ EU nima pravice pobiranja 

davkov v imenu nacionalnih 

davkoplačevalcev; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/44 

Predlog spremembe  44 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. pričakuje, da bodo – brez poseganja 

v finančno poravnavo – posledice izstopa 

Združenega kraljestva iz EU pomenile 

pomemben izziv tudi v naslednjem 

večletnem finančnem okviru in pri vseh s 

tem povezanih proračunskih odločitvah; je 

prepričan, da bi bilo treba „vrzel brexita“ 

premostiti pred odločitvijo o večletnem 

finančnem okviru za obdobje po letu 

2020, obenem pa zagotoviti, da se 

proračun EU ne bo zmanjšal in da ne bo 

čutiti negativnih posledic za programe 

EU; 

17. pričakuje, da bodo – brez poseganja 

v finančno poravnavo – posledice izstopa 

Združenega kraljestva iz EU pomenile 

pomemben izziv tudi v naslednjem 

večletnem finančnem okviru in pri vseh s 

tem povezanih proračunskih odločitvah; v 

vsakem primeru zavrača in obžaluje 

dejstvo, da se izstop Združenega kraljestva 

iz EU (brexit) zlorablja za krepitev 

prihodkovne strani proračuna, saj se bo s 

tem v končni fazi dodatno obdavčilo 

podjetja in povečal davčni pritisk na 

državljane; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/45 

Predlog spremembe  45 

Marco Zanni, André Elissen, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 18 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

18. pozdravlja predlog predsednika 

Komisije Jean-Clauda Junckerja za 

uvedbo posebne proračunske vrstice za 

euroobmočje v proračunu EU, ki je bil 

vključen v njegov govor o stanju v Uniji v 

Evropskem parlamentu in nadalje 

razdelan v sporočilu Komisije z dne 6. 

decembra 2017 o novih proračunskih 

instrumentih za stabilno euroobmočje v 

okviru Unije (COM(2017)0822); v ta 

namen poziva, naj se v okviru proračuna 

EU zagotovi proračunska zmogljivost nad 

sedanjimi zgornjimi mejami; 

18. zavrača zamisel o posebnem 

proračunu za euroobmočje, ki bi pomenil 

precejšnjo delitev med državami, ki so 

sprejele enotno valuto, in tistimi, ki so 

obdržale svojo nacionalno valuto, kar bi 

vodilo k temu, da bi se nacionalna 

demokratična suverenost še dodatno 

zmanjšala zaradi tehnokratske strukture; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/46 

Predlog spremembe  46 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

27. na podlagi navedenega poziva 

Komisijo, naj preuči uvedbo naslednjega 

nabora novih virov lastnih sredstev; 

27. zavrača vsakršno uvedbo 

morebitnih novih virov lastnih sredstev na 

podlagi davka na dodano vrednost, davka 

od dobička pravnih oseb, izdajanja 

bankovcev, davka na finančne transakcije 

ali okoljskega davka in pristojbin; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/47 

Predlog spremembe  47 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek, André Elissen 

v imenu skupine ENL 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 27 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  27a. predlaga, naj EU namesto 

povečanja svojih prihodkov racionalizira 

pretirane upravne stroške, odpravi vse 

načine zapravljanja, na primer z 

Evropsko službo za zunanje delovanje, in 

oceni, ali bi bilo mogoče nekatere sklade 

učinkoviteje upravljati na nacionalni 

ravni, da bi zagotovili popolno 

spoštovanje načela subsidiarnosti; 

Or. en 

 

 


