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Predlog spremembe  7 

Eider Gardiazabal Rubial 

v imenu skupine S&D 

 

Predlog resolucije B8-0565/2017 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

v imenu Odbora za proračun 

Dokument za razmislek o prihodnosti financ EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 5 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

5. obžaluje, da se proračun EU 

financira predvsem iz nacionalnih 

prispevkov na podlagi BND, ne pa z 

dejanskimi lastnimi sredstvi, kakor je 

predvideno v Pogodbah EU; ponovno 

izraža predanost popolni reformi sistema 

virov lastnih sredstev EU, ki bi upoštevala 

vodilna načela enostavnosti, pravičnosti in 

preglednosti ter potekala v skladu s 

priporočili skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva; poudarja, da bi vsak tak 

sistem moral zajemati uravnotežen del 

novih lastnih sredstev EU, s katerimi bi 

podprli cilje politike EU, in da bi ga bilo 

treba uvesti postopno, s čimer bi poskrbeli 

za pravičnejše in stabilnejše finance EU; 

poudarja tudi, da izstop Združenega 

kraljestva iz Unije pomeni priložnost za 

odpravo vseh vrst rabatov; pričakuje, da bo 

Komisija predložila ambiciozne 

zakonodajne predloge v zvezi s tem, in 

poudarja, da se bodo v prihodnjih 

pogajanjih odhodki in prihodki naslednjega 

večletnega finančnega okvira obravnavali 

kot en sam sveženj; 

5. obžaluje, da se proračun EU 

financira predvsem iz nacionalnih 

prispevkov na podlagi BND, ne pa z 

dejanskimi lastnimi sredstvi, kakor je 

predvideno v Pogodbah EU; ponovno 

izraža predanost popolni reformi sistema 

virov lastnih sredstev EU, ki bi upoštevala 

vodilna načela enostavnosti, pravičnosti in 

preglednosti ter potekala v skladu s 

priporočili skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva; poudarja, da bi vsak tak 

sistem moral zajemati uravnotežen del 

novih lastnih sredstev EU, ki bi ga bilo 

treba uvesti postopno, s čimer bi poskrbeli 

za pravičnejše in stabilnejše finance EU; 

poudarja tudi, da izstop Združenega 

kraljestva iz Unije pomeni priložnost za 

odpravo vseh vrst rabatov; obenem meni, 

da bi bilo treba prispevke v proračun EU 

ter nacionalne in regionalne prispevke, ki 

sofinancirajo sklade ESI, izključiti iz 

izračunov primanjkljaja v okviru Pakta za 

stabilnost in rast, da bi spodbudili države 

članice k večjim vlaganjem v evropski 

projekt; pričakuje, da bo Komisija 

predložila ambiciozne zakonodajne 

predloge v zvezi s tem, in poudarja, da se 

bodo v prihodnjih pogajanjih odhodki in 

prihodki naslednjega večletnega 

finančnega okvira obravnavali kot en sam 

sveženj; 
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