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7.3.2018 A8-0041/48 

Predlog spremembe  48 

José Manuel Fernandes 

v imenu skupine PPE 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. želi spomniti, da so bile z 

Lizbonsko pogodbo uvedene nove določbe 

v zvezi z izvajanjem zakonodaje o virih 

lastnih sredstev, ki predvidevajo možnost, 

da Svet sprejme uredbo s kvalificirano 

večino, potem ko pridobi soglasje 

Parlamenta; vendar obžaluje, da številne 

izvedbene določbe, zlasti tiste, ki se 

nanašajo na izračun sredstev na podlagi 

BND, ostajajo v sklepu o virih lastnih 

sredstev; zato poziva k bolj nemotenemu 

postopku sprejemanja sklepa o virih 

lastnih sredstev, ki se sprejme po rednem 

zakonodajnem postopku, kar pomeni s 

kvalificirano večino v Svetu in s 

soodločanjem Parlamenta; opozarja, da 

lahko Evropski svet v skladu s členom 

48(7) PEU sprejme sklep, ki omogoča, da 

se akti, ki ne spadajo v redni zakonodajni 

postopek, vseeno obravnavajo po tem 

postopku, kar je veliko bolj demokratično 

in odprto; poziva Evropski svet, naj brez 

odlašanja sproži ta mehanizem; 

7. želi spomniti, da so bile z 

Lizbonsko pogodbo uvedene nove določbe 

v zvezi z izvajanjem zakonodaje o virih 

lastnih sredstev, ki predvidevajo možnost, 

da Svet sprejme uredbo s kvalificirano 

večino, potem ko pridobi soglasje 

Parlamenta; vendar obžaluje, da številne 

izvedbene določbe, zlasti tiste, ki se 

nanašajo na izračun sredstev na podlagi 

BND, ostajajo v sklepu o virih lastnih 

sredstev; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/49 

Predlog spremembe  49 

José Manuel Fernandes 

v imenu skupine PPE 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

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; 

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; meni, da 

bi takšen vir moral biti neposredno vezan 

na posebno vrstico za euroobmočje v 

okviru proračuna EU; 

Or. en 
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7.3.2018 A8-0041/50 

Predlog spremembe  50 

José Manuel Fernandes 

v imenu skupine PPE 

Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

Gérard Deprez 

v imenu skupine ALDE 

 

Poročilo A8-0041/2018 

Gérard Deprez, Janusz Lewandowski 

Reforma sistema virov lastnih sredstev Evropske unije 

2017/2053(INI) 

Predlog resolucije 

Odstavek 65 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

65. zaradi tega poziva, naj se pri 

prihodkih proračuna EU uvede posebna 

rezerva, ki bi se postopoma polnila z vsemi 

vrstami nepredvidenih drugih prihodkov; 

meni, da bi bilo treba to rezervo uporabiti 

za kritje dodatnih plačilnih potreb, zlasti 

tistih, povezanih z mobilizacijo skupne 

razlike do zgornje meje za obveznosti ali 

posebnimi instrumenti večletnega 

finančnega okvira; 

65. zaradi tega poziva, naj se v 

proračunu EU uvede posebna rezerva, ki 

bi se postopoma polnila z vsemi vrstami 

nepredvidenih drugih prihodkov in se bo 

lahko ustrezno prenesla, da bi zagotovili 

dodatne možnosti porabe, ko se bodo 

pojavile potrebe; meni, da bi bilo treba to 

rezervo nameniti za posebne instrumente 

večletnega finančnega okvira, na podlagi 

sklepa proračunskega organa pa bi 

zagotovila tudi dodatna sredstva, tako za 

obveznosti kot za plačila; 

Or. en 

 

 


