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PRIHODKI UNIJE

Proračun EU se večinoma (99 %) financira iz lastnih virov. Letni prihodki morajo v celoti
pokriti letne odhodke. Proračunske prihodke določi Svet, potem ko se posvetuje z Evropskim
parlamentom. Sklep o sistemu lastnih virov morajo ratificirati države članice.

PRAVNA PODLAGA

— Člena 311 in 332(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a in 171 Pogodbe
o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo;

— Sklep Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev
Evropske unije[1], Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 608/2014 z dne 26. maja 2014
o določitvi izvedbenih ukrepov za sistem virov lastnih sredstev Evropske unije[2] in Uredba
Sveta (EU, Euratom) št. 609/2014 z dne 26. maja 2014 o načinih in postopkih za dajanje
tradicionalnih lastnih sredstev ter lastnih sredstev iz naslova DDV in BND na razpolago ter
ukrepih za zagotavljanje denarnih sredstev[3]. Ti pravni akti so, potem ko so bili ratificirani,
začeli veljati 1. oktobra 2016 in se uporabljajo retroaktivno od 1. januarja 2014.

CILJ

Zagotoviti Evropski uniji finančno samostojnost v mejah proračunske discipline.

DELOVANJE

Medtem ko je imela Evropska skupnost za premog in jeklo že od samega začetka zagotovljena
lastna sredstva, pa so Evropsko gospodarsko skupnost (EGS) in Evropsko skupnost za atomsko
energijo (Euratom) sprva financirale države članice. EGS so bila lastna sredstva zagotovljena
s sklepom o lastnih sredstvih z dne 21. aprila 1970. Ta so trenutno omejena na največ 1,20 %
bruto nacionalnega dohodka (BND) Evropske unije. V praksi večletni finančni okvir za obdobje
2014–2020 določa zgornjo mejo pri približno 1 % BND Evropske unije. Ker mora biti proračun
uravnotežen, so s to zgornjo mejo omejeni tudi odhodki.

PRIHODKI

1. Tradicionalna lastna sredstva
Sestavljajo jih carinske dajatve, kmetijske dajatve ter prelevmani za sladkor in izoglukozo.
Določena so bila s sklepom iz leta 1970 in od takrat se tudi zbirajo. Leta 2015 so tradicionalna
lastna sredstva predstavljala 12,8 % skupnih prihodkov.

[1]UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
[2]UL L 168, 7.6.2014, str. 29.
[3]UL L 168, 7.6.2014, str. 39.
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2. Lastna sredstva iz naslova DDV
Ta vir je zamišljen tako, da se del ocenjenega DDV, ki ga zbirajo države članice, prenese
v proračun Unije. Čeprav je bil ta vir predviden že v sklepu iz leta 1970, se do uskladitve
sistemov DDV v državah članicah leta 1979 ni uporabljal. V letu 2015 je ta vir prispeval skoraj
12,3 % skupnih prihodkov.
3. Lastna sredstva iz naslova BND
Ta vir lastnih sredstev je bil zasnovan kot obdavčitev BND držav članic v enotnem odstotku, ki
se vsako leto določi v proračunskem postopku, in je bil vzpostavljen s Sklepom Sveta 88/376/
EGS. Sprva je bilo predvideno, da se sredstva iz tega vira zbirajo le, če preostala lastna sredstva
ne bi v celoti pokrila odhodkov, vendar zdaj financira znaten del proračuna EU: vir iz naslova
BND se je od konca 90. let prejšnjega stoletja potrojil in leta 2015 predstavljal že 68,9 %
prihodkov EU.
4. Drugi prihodki in saldo, prenesen iz prejšnjega leta
Med druge prihodke sodijo davki, ki jih uslužbenci EU plačujejo od svojih plač, prispevki za
določene programe EU iz držav, ki niso članice EU, in denarne kazni, ki jih plačujejo podjetja
zaradi kršitve pravil konkurence ali drugih zakonov. Saldo iz vsakega proračunskega leta se
v primeru presežka vnese v proračun za naslednje leto kot prihodek. Drugi prihodki, saldi in
tehnične prilagoditve so leta 2015 znašali 6 % skupnih prihodkov.
5. Popravni mehanizmi
Odprava proračunskih neskladij med državami članicami prav tako sodi v sedanji sistem
virov lastnih sredstev. Britanski popust, o katerem je bil dogovor dosežen leta 1984, je
zmanjšanje prispevka Združenega kraljestva, in sicer v višini dveh tretjin razlike med britanskim
prispevkom (brez tradicionalnih lastnih sredstev) in tem, kar prejme iz proračuna. Ta popust
je bil prilagojen leta 2007, da bi iz izračuna postopoma izključili nekmetijske odhodke
v državah članicah, ki so pristopile leta 2004 ali pozneje. Popravek financirajo vse druge države
članice, razen Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Švedske, ki so deležne znižanja prispevka za
financiranje britanskega popusta. Nemčija, Nizozemska, Avstrija in Švedska so bile deležne tudi
znižane vpoklicne stopnje za DDV v obdobju 2007–2013, Nizozemska in Švedska pa sta bili
v istem obdobju deležni še zmanjšanja prispevka iz BND.
Glede popravnih mehanizmov bo še naprej veljal obstoječi popravek za Združeno kraljestvo
in njegovo financiranje, pa tudi znižane vpoklicne stopnje za lastna sredstva iz naslova DDV
za obdobje 2014–2020 za Nemčijo, Nizozemsko in Švedsko (0,15 %) ter bruto znižanje
letnih prispevkov iz naslova BND za obdobje 2014–2020 za Dansko (130 milijonov EUR),
Nizozemsko (695 milijonov EUR) in Švedsko (185 milijonov EUR) ter za obdobje 2014–
2016 tudi za Avstrijo (30 milijonov EUR v letu 2014, 20 milijonov EUR v letu 2015 in
10 milijonov EUR v letu 2016). Odstotek tradicionalnih lastnih sredstev, ki ga države članice
lahko zadržijo za kritje stroškov zbiranja teh sredstev, je bil znižan s 25 % na 20 %. Najnovejša
prilagoditev v sistemu lastnih sredstev se nanaša na spremembo izvedbenega sklepa, tako da
lahko države članice do 1. septembra naslednjega leta odložijo zagotovitev izjemno visokih
zneskov, ki izvirajo iz prilagoditev lastnih sredstev na podlagi DDV in BND.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je v zadnjih nekaj letih v več resolucijah (na primer v resoluciji z dne
17. decembra 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti) opozoril na težave,
povezane s sistemom virov lastnih sredstev, predvsem na njegovo preveliko zapletenost.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0097+0+DOC+XML+V0//SL
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Pripravil je predloge, ki bi zagotovili finančno neodvisnost Unije ter omogočili preprostejše,
preglednejše in bolj demokratično zbiranje prihodkov.
Lizbonska pogodba določa, da se mora proračun v celoti financirati iz lastnih sredstev, in
pooblašča Svet, da po posvetovanju s Parlamentom soglasno sprejme sklep o sistemu lastnih
sredstev Unije, vključno z možnostjo novih kategorij lastnih sredstev in odpravo obstoječih.
Vsak takšen sklep bi morale ratificirati države članice, ukrepe za njegovo izvajanje pa lahko
Svet odslej sprejme le z odobritvijo Parlamenta. Na to lahko gledamo kot na korak v smeri
širitve metode Skupnosti tudi na področje lastnih sredstev Unije.
Evropski parlament je ob izhajanju iz novih določb Lizbonske pogodbe večkrat pozval
k temeljiti reformi sistema virov lastnih sredstev, na primer v resoluciji z dne 15. aprila 2014
o pogajanjih o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020: pridobljene izkušnje in pot
naprej.
Parlament je v zakonodajni resoluciji z dne 16. aprila 2014 o osnutku sklepa Sveta o sistemu
virov lastnih sredstev poudaril pomembnost skupine na visoki ravni za lastna sredstva, ki je
bila ustanovljena zaradi njegove neomajnosti med pogajanji o večletnem finančnem okviru
za obdobje 2014–2020, ter jo pozval k ukrepanju. Ta skupina, v kateri so bili predstavniki
Parlamenta, Sveta in Komisije, predsedoval pa ji je Mario Monti, je opravila splošen pregled
sistema lastnih sredstev v dialogu z nacionalnimi parlamenti.
Skupina je končno poročilo predstavila januarja 2017, potem ko je dve leti iskala preglednejše,
preprostejše, pravičnejše in bolj demokratično odgovorne načine za financiranje evropskega
proračuna. Njena glavna ugotovitev je bila, da je treba proračun EU reformirati, tako prihodke
kot odhodke, da se bo mogoče odzvati na trenutne izzive in doseči oprijemljive rezultate
za evropske državljane. Skupina je opredelila morebitne nove vire, ki bi lahko nadomestili
prispevek na osnovi BND, in sicer: davek na ogljik, enotni davek na gorivo ali druge oblike
energije, okoljski davek, enotni davek od dobička pravnih oseb, reformirani DDV in davek za
finančni sektor. Ti predlogi so skladni z ustanovnimi pogodbami in bi jih lahko uresničili že
v prihodnjem večletnem finančnem okviru.
Rezultati skupine se trenutno ocenjujejo, tako da bo mogoče morebitne reforme izvesti do
začetka naslednjega večletnega finančnega okvira. V končnem poročilu je še zapisano, da odhod
Združenega kraljestva iz EU pomeni, da se popravni mehanizem in z njim povezani „popusti
na popuste“ za to državo ne bodo več uporabljali (priporočilo št. 7, str. 13).
Evropski parlament je v resoluciji z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo
večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga
Komisije slednjo pozval, naj do konca leta 2017 pripravi ambiciozen zakonodajni sveženj
o lastnih sredstvih od leta 2021, ki bo temeljil na vodilnih načelih enostavnosti, pravičnosti
in preglednosti. V resoluciji z dne 26. oktobra 2016 o vmesni reviziji večletnega finančnega
okvira za obdobje 2014–2020 je znova poudaril, da je treba zmanjšati delež prispevkov iz BND,
in pozval, naj se lastna sredstva iz naslova DDV bistveno spremenijo ali v celoti odpravijo.
Pozval je tudi, naj se uvede eno ali več novih lastnih sredstev ter postopno odpravijo vse oblike
popustov. Parlament je vmesno revizijo večletnega finančnega okvira potrdil, zdaj pa Odbor
za proračun pripravlja strateško samoiniciativno poročilo o večletnem finančnem okviru po
letu 2020 in lastnih sredstvih, v katerem bo ocenil priporočila iz Montijevega poročila. Poročila
bodo predvidoma sprejeta v začetku leta 2018.
Minna Ollikainen
06/2017
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