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28.5.2018 B8-0239/6 

Predlog spremembe  6 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 4 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

4. je razočaran nad predlagano 

skupno višino naslednjega večletnega 

finančnega okvira, ki naj bi znašal 

1,1 bilijona EUR, kar je 1,08 % BND EU-

27, če odštejemo Evropski razvojni sklad 

(ta trenutno predstavlja 0,03 % BND EU 

in ni del proračuna EU); poudarja, da je ta 

skupni znesek, ki je izražen kot delež 

BND, v resnici nižji kot sedanji večletni 

okvir, čeprav so potrebna dodatna 

finančna sredstva za nove politične 

prednostne naloge in izzive Unije; 

spominja, da je sedanji večletni finančni 

okvir manjši od svojega predhodnika 

(2007–2013) in se je pri financiranju 

najnujnejših potreb Unije izkazal za 

nezadostnega; 

4. je razočaran nad povečano skupno 

višino naslednjega večletnega finančnega 

okvira, ki naj bi znašal 1,3 bilijona EUR, 

kar pomeni, da bodo nacionalni 

davkoplačevalci morali plačati več; 
poudarja, da te razmere ne upoštevajo 

izstopa Združenega kraljestva iz Evropske 

unije in vseh s tem povezanih finančnih 

posledic; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/7 

Predlog spremembe  7 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  7a. obžaluje da so se nezaslišano 

povečali (za približno 20 %) upravni 

odhodki EU, ki poleg tega niti ne 

upoštevajo gospodarskih omejitev v 

številnih državah članicah; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/8 

Predlog spremembe  8 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 8 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

8. podpira predloge Komisije za 

reformo sistema lastnih sredstev EU, ki so 

zelo pozitivna komponenta prihodkov v 

svežnju večletnega finančnega okvira 

2021–2027; zato pozdravlja predlagano 

uvedbo treh novih virov lastnih sredstev 

EU in poenostavitev obstoječega vira na 

osnovi DDV; poudarja, da so ti predlogi, 

ki se neposredno navdihujejo v delu 

medinstitucionalne skupine na visoki 

ravni za lastna sredstva, vključeni tudi v 

sveženj, ki ga je Parlament predlagal v 

resoluciji z dne 14. marca 2018; z 

zadovoljstvom ugotavlja, da ti novi viri 

ustrezajo dvema strateškima ciljema 

Unije, in sicer pravilnemu delovanju 

notranjega trga ter varstvu okolja in boju 

proti podnebnim spremembam; pričakuje 

podporo Sveta in Komisije, da bo mogoče 

povečati vlogo Parlamenta v postopku 

sprejemanja virov lastnih sredstev; znova 

poudarja, da bi bilo treba odhodkovno in 

prihodkovno stran naslednjega večletnega 

finančnega okvira na prihodnjih 

pogajanjih obravnavati kot enoten sveženj 

in da s Parlamentom ne bo mogoče doseči 

dogovora o tem okviru, če ne bo 

ustreznega napredka na področju lastnih 

sredstev; 

8. zavrača predlagano uvedbo treh 

novih lastnih sredstev EU, ki temelji na 

sistemu EU za trgovanje z emisijami 

(ETS), skupni konsolidirani osnovi za 

davek od dohodkov pravnih oseb 

(CCCTB) in nacionalnih prispevkih, 

izračunanih na podlagi količin 

nereciklirane odpadne plastične 

embalaže, ki bodo v končni fazi privedli 

do dodatne obdavčitve podjetij in 

povečanega davčnega pritiska na 

državljane;  

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/9 

Predlog spremembe  9 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  9a. opozarja, da noben evropski organ 

ni upravičen do pobiranja davkov v imenu 

nacionalnih davkoplačevalcev; 

Or. en 



 

AM\1154502SL.docx  PE621.622v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

28.5.2018 B8-0239/10 

Predlog spremembe  10 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 10 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

10. znova izraža podporo mehanizmu, 

po katerem bi bile s finančnimi 

posledicami soočene države članice, ki ne 

spoštujejo vrednot iz člena 2 Pogodbe o 

Evropski uniji; je seznanjen s predlogom 

Komisije o zaščiti proračuna Unije v 

primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z 

načelom pravne države v državah 

članicah, ki je bil predstavljen kot del 

svežnja o večletnem finančnem okviru; 

namerava pozorno preučiti vse elemente 

tega predloga in uvesti potrebne določbe, 

tako da končni upravičenci proračuna 

Unija v nobenem primeru ne bodo trpeli 

posledic kršenja pravil, za katerega niso 

odgovorni; 

10. zavrača in obžaluje vsakršen 

poskus uporabe političnega in 

gospodarskega pogojevanja za sredstva 

EU, kot predvideva novi razdelek II; 

meni, da je to vnovičen napad na evropske 

narode ter njihovo svobodo in 

neodvisnost; 

Or. en 
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28.5.2018 B8-0239/11 

Predlog spremembe  11 

Marco Zanni, Stanisław Żółtek 

v imenu skupine ENF 

 

Predlog resolucije B8-0239/2018 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE 

Večletni finančni okvir 2021–2027 in lastna sredstva 

Predlog resolucije 

Odstavek 13 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. zavrača vsak poskus uporabe 

proračuna EU za odhodke, povezane z 

obrambo ali vojsko, kot predvideva novi 

razdelek V; 

Or. en 

 

 


