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Predlog spremembe 37
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 7

Osnutek Sveta Predlog spremembe

7. Najprej bi bilo treba uvesti novo 
kategorijo virov lastnih sredstev, ki bi 
temeljila na nacionalnem prispevku, 
izračunanem na podlagi nereciklirane 
odpadne plastične embalaže. V skladu z 
evropsko strategijo za plastiko lahko 
proračun Unije prispeva k zmanjšanju 
onesnaževanja z odpadno plastično 
embalažo. Vir lastnih sredstev, ki bo 
temeljil na nacionalnem prispevku, 
sorazmernem s količino nereciklirane 
odpadne plastične embalaže v posamezni 
državi članici, bo zagotavljal spodbudo za 
zmanjšanje potrošnje plastike za enkratno 
uporabo ter spodbujal recikliranje in 
krožno gospodarstvo. Hkrati bodo lahko 
države članice po lastni presoji sprejele 
najprimernejše ukrepe za dosego teh ciljev 
v skladu z načelom subsidiarnosti. Da bi 
preprečili pretirano regresiven vpliv na 
nacionalne prispevke, bi bilo treba pri 
prispevkih držav članic, katerih BND na 
prebivalca je bil leta 2017 nižji od 
povprečja EU, uporabiti mehanizem 
prilagajanja v obliki letnega pavšalnega 
znižanja. To znižanje bi moralo ustrezati 
3,8 kg, pomnoženim s številom 
prebivalstva zadevne države članice v letu 
2017.
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Predlog spremembe 38
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8

Osnutek Sveta Predlog spremembe

8. Evropski svet je bil na zasedanju od 
17. do 21. julija 2020 seznanjen, da bo 
Komisija v prvi polovici leta 2021 kot 
podlago za dodatna lastna sredstva 
predložila predlog o mehanizmu za 
ogljično prilagoditev na mejah in predlog 
o digitalni dajatvi, da bi bila lahko 
vpeljana najpozneje do 1. januarja 2023. 
Evropski svet je pozval Komisijo, naj 
predloži revidiran predlog o sistemu 
trgovanja z emisijami ter ga po možnosti 
razširi na letalski in pomorski sektor. 
Sklenil je, da si bo Unija med večletnim 
finančnim okvirom (v nadaljnjem 
besedilu: MFF) za obdobje 2021–2027 
prizadevala uvesti še druge vire lastnih 
sredstev, med katerimi bi lahko bil tudi 
davek na finančne transakcije.
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Predlog spremembe 39
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 12

Osnutek Sveta Predlog spremembe

12. Vključitev Evropskega razvojnega 
sklada v proračun Unije bi moralo 
spremljati povečanje zgornjih mej, 
določenih v sklepu o virih lastnih sredstev. 
Poleg tega je potrebna zadostna razlika 
med plačili in zgornjo mejo lastnih 
sredstev, da se zagotovi, da bo lahko Unija 
v vseh okoliščinah izpolnjevala svoje 
finančne obveznosti, tudi v času upada 
gospodarske rasti.

12. Poleg tega je potrebna zadostna 
razlika med plačili in zgornjo mejo lastnih 
sredstev, da se zagotovi, da bo lahko Unija 
v vseh okoliščinah izpolnjevala svoje 
finančne obveznosti, tudi v času upada 
gospodarske rasti.
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Predlog spremembe 40
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Marcel de Graaff, Jaak Madison, Roman 
Haider, Gerolf Annemans
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 13

Osnutek Sveta Predlog spremembe

13. V okviru zgornjih mej lastnih sredstev 
bi bilo treba ohraniti zadostno razliko, ki bi 
Uniji omogočala, da pokrije vse svoje 
finančne in pogojne obveznosti, ki 
zapadejo v danem letu. Skupni znesek 
lastnih sredstev, dodeljenih v proračun 
Unije za pokrivanje letnih odobritev plačil, 
ne bil smel presegati 1,40 % skupne vsote 
BND vseh držav članic. Skupni znesek 
letnih odobritev za prevzem obveznosti ne 
bi smel presegati 1,46 % skupne vsote 
BND vseh držav članic.

13. V okviru zgornjih mej lastnih sredstev 
bi bilo treba ohraniti zadostno razliko, ki bi 
Uniji omogočala, da pokrije vse svoje 
finančne in pogojne obveznosti, ki 
zapadejo v danem letu. Skupni znesek 
lastnih sredstev, dodeljenih v proračun 
Unije za pokrivanje letnih odobritev plačil 
in za prevzem obveznosti, ne bi smel 
presegati 1,00 % skupne vsote BND vseh 
držav članic.
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Predlog spremembe 41
Marco Zanni, Hélène Laporte, Joachim Kuhs, Peter Kofod, Marcel de Graaff, Jaak 
Madison, Roman Haider, Gerolf Annemans
v imenu skupine ID

Poročilo A9-0146/2020
José Manuel Fernandes, Valérie Hayer
Osnutek sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9‑0215/2020 – 2018/0135(CNS))

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 16

Osnutek Sveta Predlog spremembe

16. Za izpolnjevanje obveznosti v zvezi s 
predvideno izposojo sredstev je potrebno 
izjemno in začasno povečanje zgornjih 
mej lastnih sredstev. Zato je treba z 
izključnim namenom kritja vseh 
obveznosti Unije, ki izhajajo iz njenega 
najemanja posojil za odpravljanje 
posledic krize zaradi COVID-19, povečati 
zneska zgornje meje za odobritve plačil in 
zgornje meje za odobritve za prevzem 
obveznosti za 0,6 odstotne točke. 
Pooblastilo Komisiji za izposojanje 
sredstev na kapitalskih trgih v imenu 
Unije, namenjenih izključno financiranju 
ukrepov za odpravljanje posledic krize 
zaradi COVID-19, je tesno povezano s 
povečanjem zgornje meje lastnih sredstev, 
predvidenim v okviru tega sklepa, 
nenazadnje pa tudi z delovanjem sistema 
virov lastnih sredstev Unije. Zato bi bilo 
treba tako pooblastilo vključiti v ta sklep. 
Edinstvenost tega ukrepa brez primere in 
izjemnost zneska zadevnih sredstev terjata 
gotovost glede skupnega obsega 
obveznosti Unije in bistvenih elementov 
odplačevanja, pa tudi diverzificirano 
strategijo izposojanja.

črtano
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