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POBUDE 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

Cilji večletnega finančnega okvira 

1. opozarja, da bi bilo treba večletni finančni okvir načrtovati na podlagi zneskov, ki lahko 

zagotovijo strateško rast, povečajo dodano vrednost EU, okrepijo gospodarstvo EU in v 

družbah spodbudijo proevropsko naravnanost; poudarja, da bi moral biti proračun EU 

berljiv in pregleden; 

Uskladitev proračunskega in strateškega cikla 

2. ugotavlja, da sedemletno obdobje trajanja večletnega finančnega okvira ni usklajeno niti 

s petletnim mandatom Parlamenta in Komisije niti z desetletnim ciklom strateškega 

načrtovanja Unije in strategije Evropa 2020; meni, da bi lahko ta neusklajenost ogrozila 

demokratično legitimnost Unije in učinkovitost njenega političnega upravljanja, saj 

lahko nastopijo primeri, ko Parlament in Komisijo zavezujejo dogovori o političnih 

ciljih in financiranju, ki so bili sklenjeni v prejšnjem okvirnem obdobju; poudarja, da bi 

to lahko ustvarilo vtis, da so evropske volitve v okviru dolgoročnega in strateškega 

načrtovanja nekako nepomembne; 

3. ponavlja svoje mnenje, da bi bilo treba trajanje večletnega finančnega okvira s sedmih 

skrajšati na pet let, da bi bil usklajen s trajanjem političnega mandata Parlamenta in 

Komisije1, tako ne bi bilo ogroženo izvajanje ali upravljanje programov v teku, hkrati 

pa bi bila zagotovljena dolgoročna strategija za programe, in sicer 5 + 5 let z obvezno 

vmesno revizijo; poudarja, da se bo leta 2020 ponudila priložnost za uskladitev cikla 

dolgoročne strategije s proračunskim ciklom, in močno priporoča, da se ta priložnost 

izkoristi; meni, da bi morala Komisija preučiti tudi možnost uvedbe tekočega programa, 

v katerem bi posamezen večletni finančni okvir – ki bi sicer zajemal enako obdobje kot 

zdaj – delno pokrival tudi prejšnjega, ob predpostavki, da bi prekrivanje pripomoglo k 

blažitvi običajno obstoječih vzponov in padcev; 

Celovit pregled porabe EU 

4. poudarja, da je Evropsko računsko sodišče v svojih letnih in posebnih poročilih2 

izpostavilo številne primere, ko bi lahko bila poraba EU bolj strateško načrtovana in bi 

lahko dosegla boljše rezultate; v zvezi s tem obžaluje, da sredstva, dodeljena za 

pomembne programe za porabo sredstev, in sheme porabe pogosto niso bili usklajeni s 

političnimi cilji, določenimi v desetletnem ciklu strateškega načrtovanja, kar bi lahko 

vodilo do nasprotujočih si rezultatov; 

                                                 
1  Glej točko 73 Resolucije Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo 

večletnega finančnega okvira 2014–2020: Prispevek Parlamenta pred predložitvijo predloga Komisije (Sprejeta 

besedila, P8_TA(2016)0309) in odstavek 5 resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s 

pripombami, ki so del sklepov o razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za 

proračunsko leto 2015, oddelek III – Komisija in izvajalske agencije (Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0143). 
2  Glej na primer posebna poročila Evropskega računskega sodišča št. 4, 8, 19 in 23 iz leta 2016. 
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5. poziva Komisijo, naj svojemu predlogu za večletni finančni okvir po letu 2020 priloži 

podroben opis strateških prednostnih nalog, na podlagi katerih je oblikovan osnutek 

večletnega finančnega okvira; poudarja, da bi bilo treba te prednostne naloge upoštevati 

pri pripravi celovite strategije Evropa 2030, ki jo bo Parlament podrobno proučil, 

preden bo Svet dokončno sprejel sveženj o večletnem finančnem okviru po letu 2020; 

6. poziva Komisijo, naj pred pripravo predloga novega večletnega finančnega okvira 

izvede temeljit in celovit pregled porabe, da bi ocenila, v kolikšni meri: 

– dodeljevanje sredstev v okviru proračuna EU odraža strateške prednostne naloge 

EU in možnosti za ustvarjanje dodane vrednosti, zlasti v politikah, za katere se je 

izkazalo, da zahtevajo veliko sredstev, služijo pa samo prerazporejanju, kot sta 

kohezijska politika in skupna kmetijska politika (SKP), ter na nedavnih 

prednostnih področjih politike, za katera se je izkazalo, da so bili proračunski 

ukrepi v času spremenljivih okoliščin nezadostni, kot sta politika priseljevanja in 

zunanje delovanje; 

– programi in sheme EU prispevajo k uresničevanju strateških prednostnih nalog, 

zagotavljajo stroškovno učinkovitost in obvladujejo tveganja nepravilnosti, kot je 

Evropsko računsko sodišče predlagalo v svojem kratkem poročilu z dne 3. 

novembra 2016 o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira 2014–20201; 

– različni programi in sheme EU usklajeno sodelujejo, zlasti na področjih, na 

katerih lahko dvoumni cilji ali izvajanje vodijo v nasprotujoče si rezultate in 

neučinkovito porabo; 

– nekateri programi sploh niso pokazali učinkovitosti ali dodane vrednosti, tako da 

bi lahko predvideli njihovo opustitev in s tem dali prednost programom, ki so 

dokazali dejansko dodano vrednost; 

7. poziva Komisijo, naj pred pripravo predloga za nov večletni finančni okvir izvede 

primerjalno analizo stroškov uporabe nepovratnih sredstev in vračljive finančne 

podpore, zlasti v okviru finančnih instrumentov, za obdobje 2014–2020, da bi določila 

dejanske ravni teh stroškov, kot je priporočeno v posebnem poročilu Evropskega 

računskega sodišča št. 19/20162; 

8. poziva Komisijo, naj pri pripravi predloga večletnega finančnega okvira in celovite 

strategije Evropa 2030 natančno upošteva rezultate pregleda porabe; v zvezi s tem 

vztraja, da Komisija zagotavlja zanesljivost upravnih in nadzornih mehanizmov na vseh 

ravneh in v vseh fazah proračunskega okvira EU, poleg tega pa naj zagotavlja tudi, da 

bo goljufije in nepravilnosti mogoče učinkovito odkrivati in preprečevati; poziva 

Komisijo, naj preide na ocenjevanje, ki bo temeljilo na tveganjih, da bi lahko sredstva 

za nadzor v večji meri namenili za regije in politična področja, kjer je tveganje 

nepravilnosti dokazano večje; 

Prilagodljivost, kar zadeva cilje in nove prednostne naloge 

                                                 
1 Glej točko 55. 
2  Posebno poročilo Evropskega računskega sodišča št. 19/2016: Izvrševanje proračuna EU s finančnimi 

instrumenti – izkušnje, pridobljene v programskem obdobju 2007–2013“  
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9. ugotavlja, da lahko imajo politike Unije različne kratko-, srednje- in dolgoročne cilje, 

katerih uresničitve ni mogoče nujno vedno določiti z enim samim večletnim finančnim 

okvirom; meni, da bi veljalo razmisliti o vzpostavitvi novega ravnovesja med 

snovanjem političnih programov, izvajanjem politik in finančnimi okviri; 

10. poziva Komisijo, naj preuči, ali je mogoče uvesti resnično prilagodljivost proračuna 

glede na politične cilje, zlasti tako, da se vzpostavi tekoči program priprave proračuna s 

petletnim načrtovanjem, uvedejo klavzule o reviziji po ciljih in politikah ter program 

tekočega ocenjevanja; predvideva večjo notranjo prilagodljivost, kar zadeva razdelke in 

leta, da bo mogoče kar najbolj uporabljati nove zgornje meje večletnega finančnega 

okvira; 

11. poudarja, da se lahko EU v času večletnega finančnega okvira sreča s številnimi novimi 

izzivi; poziva Komisijo, naj pri proračunskem načrtovanju zagotovi prilagodljivost, da 

se bo lahko bolj učinkovito odzivala na nepričakovano spremenjene pogoje; v zvezi s 

tem meni, da je v usklajevanju z drugimi ukrepi še vedno treba sprejeti ustrezne nujne 

ukrepe za ublažitev krize v Evropi, zlasti na področju kmetijstva in migracij, pa tudi 

ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da se bo vloga Parlamenta pri izvajanju in sprejemanju 

večletnega finančnega okvira v celoti spoštovala in da Svet ne bo ukrepal brez odobritve 

Parlamenta; 

12. želi spomniti, da Parlament skrbi, da je finančna kompleksnost, ki je posledica 

medsebojnega vpliva med več kot tisoč instrumenti finančnega inženiringa in 

skrbniškimi skladi in številnimi finančnimi mehanizmi za podporo politik Unije, ki niso 

prikazane v bilanci stanja Unije, eden od glavnih razlogov, zakaj je morda nemogoče 

zagotavljati demokratično odgovornost za množico proračunov; poziva, naj se poleg 

poenostavitve množice proračunov poveča prilagodljivost medsektorske uporabe 

različnih finančnih instrumentov, da bi se presegli omejevalni predpise, ki 

upravičencem preprečujejo, da bi za projekte s skupnimi cilji izkoristili več programov; 

13. ponavlja svoj poziv, naj se Evropski razvojni sklad vključi v proračun EU, da bo 

temeljne vzroke prevelikih migracij mogoče bolje nadzorovati in obravnavati, in to na 

način, ki bo v skladu s politikami in strategijami Unije, in pri katerem bodo uporabljena 

orodja in metode, ki izhajajo iz proračunske pristojnosti Unije; meni, da bi lahko bili s 

skupnim upravljanjem v okviru proračuna EU bolje kos skupnim evropskim izzivom na 

področju razvojne politike; 

Upravičene potrebe in evropska dodana vrednost 

14. podpira predlog, ki ga je Evropsko računsko sodišče podalo v svojem kratkem poročilu 

o vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira 2014–2020, da je bolje, če se 

trajanje programov in shem določi na podlagi potreb politike in državljanov in ne na 

podlagi dolžine obdobja finančnega načrtovanja1; 

15. poudarja, da bi morale države članice in Komisija znati ustrezno utemeljiti potrebe po 

financiranju Unije in opredeliti cilje in rezultate, ki jih je treba doseči, preden se določi 

kakršna koli poraba; poudarja tudi pomen spoštovanja resničnih potreb državljanov s 

celostnim in teritorialnim pristopom; poziva Komisijo, naj natančno opredeli merila 

                                                 
1  Glej točki 39 in 40. 
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dodane vrednost EU, da bi preprečila morebitne nejasnosti v odločitvah glede odhodkov 

EU; nadalje poudarja, da bi bilo treba pri vseh proračunskih odločitvah upoštevati 

načela učinkovitosti, uspešnosti in dobrega finančnega poslovodenja; 

16. meni, da regije, ki pripravljajo računovodske izkaze v skladu z evropskimi 

računovodskimi standardi za javni sektor, s tem uspešno izpolnjujejo zahteve EU glede 

preglednosti; poleg tega opozarja, da bi moralo dvostavno računovodenje med drugim 

voditi k bistveni razbremenitvi regij in razvojnih institucij, kar zadeva obveznost 

poročanja Komisiji; poziva, da bi morala EU kot vidik dodatne spodbude sofinancirati 

izvajanje in tekoče prilagajanje računovodskih standardov za javni sektor; 

17. spodbuja Komisijo, naj še naprej izboljšuje in racionalizira strukturo in sestavo 

odhodkov EU za kohezijsko politiko, da bi se uspešno spopadala z razlikami in vrzelmi 

med mestnimi in podeželskimi območji ter različnimi državami članicami, da bi se 

zaustavil proces poglabljanja razhajanj in premagalo širjenje razdrobljenosti ter 

zagotovil stabilen nadaljnji razvoj EU kot demokratične, močne in povezane skupnosti; 

ponovno poudarja svoje stališče, da bi bilo treba za dodatne politične prednostne naloge 

nameniti dodatna finančna sredstva, ne pa jih financirati na račun obstoječih politik EU; 

meni, da politike ekonomske, socialne in teritorialne kohezije Unije še vedno lahko 

zagotavljajo podporo za manj razvite regije in za boljše čezmejno sodelovanje, a 

spodbuja Komisijo, naj ne ponuja zgolj finančne podpore s prerazporejanjem, temveč 

naj se – ob upoštevanju resničnih potreb državljanov – še bolj osredotoči na razvoj in 

posodobitev rasti, inovacije, mobilnost, podnebne spremembe, varovanje zemljišč pred 

nesrečami, ki jih povzročijo ljudje, in naravnimi nesrečami, energetski in okoljski 

prehod ter na teritorialni učinek politik EU, pri čemer naj uporablja enaka merila za vso 

EU; poudarja tudi, da lokalni pristop ustvarja evropsko dodano vrednost in tudi vrednost 

za državljane EU ter je ključen za doseganje ciljev pametne, trajnostne in vključujoče 

Evrope, saj omogoča prilagodljivost pri oblikovanju celostnih odzivov na raznolike 

teritorialne potrebe, pri čemer ne izgublja tematske usmeritve politik EU; 

18. ponovno poziva k poenostavitvi sistema upravljanja kohezijske politike na vseh ravneh 

upravljanja in poenostavitvi sistema nadzora, ki bi moral v večji meri temeljiti na 

navzkrižnem opiranju in sodelovanju med različnimi revizijskimi organi, da bi 

zmanjšali upravno breme; meni, da bi se morala ekonomska, socialna in teritorialna 

kohezijska politika Unije bolj osredotočati na posebne potrebe zadevnih regij, da bi 

obravnavali njihove dejanske pomanjkljivosti in spodbujali njihove prednosti; 

19. poudarja, da bi morali pri razdeljevanju sredstev EU bolje upoštevati pretekli razvoj 

upravičencev kohezijske politike; poziva Komisijo, naj predstavi spremenjen sistem 

stopenj sofinanciranja projektov kohezijske politike, ki bo upošteval pretekli razvoj in 

zmanjšal delež financiranja EU na območjih, na katerih je bil napredek že opazen; 

20. poudarja, da je treba vzpostaviti novo ravnovesje med SKP in kohezijsko politiko na eni 

strani ter ostalimi notranjimi politikami EU in okrepljeno zunanjo zmogljivostjo Unije, 

vključno z elementi varnosti in obrambe, na drugi strani; spodbuja Komisijo, naj pri 

pripravi predloga za večletni finančni okvir za obdobje po letu 2020, pa tudi pri 

reformiranju in izvajanju finančnih instrumentov EU, kot je Evropski sklad za strateške 

naložbe (EFSI), poudari sodelovanje na področju varnosti in obrambe; podpira zamisel 

o nadaljnjem evropskem povezovanju in konkretne pobude na področju varnosti in 
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obrambe; 

21. želi spomniti na svoje pripombe1 o netrajnostni strukturi odhodkov SKP: z 

zaskrbljenostjo ugotavlja, da je imelo 44,7 % vseh kmetij Unije dohodek nižji od 4 000 

EUR letno; s še večjo zaskrbljenostjo pa ugotavlja, da je 80 % upravičencev do 

neposredne podpore v okviru SKP v povprečju prejelo približno 20 % plačil, in 

priporoča, naj Komisija določi zgornjo mejo za plačila v okviru SKP, da bi odpravila to 

nepravilnost; poudarja, da večje kmetije v času nestanovitnosti ali krize ne potrebujejo 

nujno enake stopnje podpore za stabilizacijo kmetijskih dohodkov kot manjše kmetije, 

saj pogosto izkoristijo morebitne ekonomije obsega, ki jih lahko naredijo bolj odporne; 

meni, da bi sheme financiranja v okviru SKP lahko bile bolj osredotočene na kmete, za 

katere veljajo posebne omejitve: male kmetije, okoljsko in geografsko težavna območja 

in redko poseljene regije; 

22. poziva Komisijo, naj, ko bo preučevala poenostavitev in posodobitev SKP, določi 

drugače zasnovano politiko oziroma drugačen način razporejanja neposrednih plačil, ki 

bi privedel do boljše usmeritve javnih sredstev v kmetijsko-okoljske cilje in cilje v zvezi 

s podnebnimi ukrepi; hkrati pa poudarja, da je treba zagotoviti uravnotežujoče finančno 

nadomestilo za kritje stroškov vzdrževanja visokih zdravstvenih in okoljskih standardov 

pri proizvodnji hrane ter visokih proizvodnih stroškov, povezanih s težkimi podnebnimi 

razmerami na nekaterih geografskih območjih, saj se kmetje v Evropi pogosto soočajo s 

svetovno konkurenco; 

Kako končati neporavnane obveznosti: posledice pomanjkanja resnične in učinkovite 

proračunske zmogljivosti 

23. globoko obžaluje vztrajno visoke ravni neporavnanih obveznosti, ki so po eni strani 

posledica tega, da države članice zamujajo pri predložitvi zahtevkov za plačilo, po drugi 

strani pa je to povzročila Komisija, ko je znatno zamujala s predlaganjem programov; 

poudarja, da zaradi teh okoliščin ni mogoče izvesti učinkovite ocene in pregleda 

izvrševanja proračuna, niti na polovici mandata niti ob koncu programskega obdobja; 

obžaluje, da to ovira zmogljivosti proračunskega organa za napovedovanje; zlasti 

obžaluje, da so se neporavnane obveznosti ob koncu leta 2016 bistveno povečale in 

dosegle 238 milijard EUR in da je bilo povečanje v primerjavi z zneskom za leto 2015 – 

več kot 21 milijard EUR – dvakrat višje, kot je bilo prvotno pričakovano; 

24. poudarja, da je to stanje predvsem posledica tega, da so države članice predložile zelo 

malo zahtevkov za plačilo za obdobje 2014–2020, in poudarja, da bi to lahko ogrozilo 

učinkovitost evropskih strukturnih in investicijskih skladov; poziva Komisijo, naj 

analizira temeljne vzroke, zaradi katerih so države članice zahtevke za plačila predložile 

z zamudo, zlasti pa naj ponovno preuči splošno zasnovo strukturnih skladov, da bi 

pospešili proces v zvezi z načrtovanjem programov EU, spremljanje s strani Komisije in 

izvajanje s strani organov držav članic; 

25. poziva Komisijo, naj podvomi v dodano vrednost pravil n + 2 in n + 3 pri plačilih iz 

strukturnih skladov ter naj predloži predlog, v katerem bo določeno, da morajo države 

                                                 
1  Glej odstavek 207 resolucije Evropskega parlamenta z dne 27. aprila 2017 s pripombami, ki so del sklepov o 

razrešnici glede izvrševanja splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2015, oddelek III – 

Komisija in izvajalske agencije (Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0143). 
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članice neizkoriščena strukturna sredstva do konca programskega obdobja vrniti v 

proračun EU; 

Proračun na podlagi uspešnosti: okvir za določitev mejnih vrednosti 

26. poziva Komisijo in države članice, naj bistveno posodobijo in preoblikujejo proračun 

EU v skladu z načeli priprave proračuna na podlagi uspešnosti – s tem, da se socialni 

vpliv takega financiranja ocenjuje in vedno upošteva – da bi vanj vključili nove 

prednostne naloge, dogovorjene na ravni držav članic EU-27, in da bi podprli funkcijo 

fiskalne stabilizacije za evroobmočje z lastnimi sredstvi; 

27. meni, da bi morala biti morebitna nova proračunska zmogljivost, ki bi se predlagala 

posebej za države članice v evroobmočju, oblikovana v okviru Unije, poleg tega pa bi 

morala biti predmet ustreznega demokratičnega nadzora obstoječih institucij, ki bi 

morale biti odgovorne zanjo, morebitna finančna pomoč iz takšne zmogljivosti pa bi 

morala biti pogojena z izvajanjem dogovorjenih strukturnih reform; 

28. vztraja, da bi moral biti proračun EU namenjen doseganju političnih ciljev, kot so 

opredeljeni v politični strategiji EU in se odražajo v razdelkih večletnega finančnega 

okvira, in da bi morale biti proračunske vrstice za doseganje teh ciljev predstavljene v 

tem okviru in prerazporejene v izjave o programih, namesto da so razvrščene po 

dejavnostih; spodbuja Komisijo, naj razvije bolj celosten pristop k uporabi različnih 

proračunskih postavk in sredstev, da bi se lahko odzivali na resnične izzive na 

regionalni, nacionalni in evropski ravni; poudarja tudi, da bi bilo treba odhodke za 

okrepljeno sodelovanje vključiti v proračun EU; 

29. želi spomniti, da je Parlament v svoji resoluciji, ki je priložena razrešnici za leto 2015, 

Komisijo pozval, naj predlaga potrebne posodobitve zasnove in mehanizma za izvajanje 

evropskih strukturnih in investicijskih skladov, pri čemer naj upošteva tudi predloge 

skupine na visoki ravni za poenostavitev, da bi se povečal prispevek kohezijske politike 

k odpravi razlik in neenakosti med regijami EU in državami članicami, in naj za 

naslednje programsko obdobje določi kazalnike uspešnosti, ki jih bo lažje upravljati in 

meriti ter bodo vključevali družbeni učinek teh programov; vztraja, da bi morali biti vsi 

prihodnji odhodki osredotočeni na programe, ki imajo dokazano dodano vrednost za 

EU, ter da bi morala biti uspešnost v ospredju naslednje generacije vseh programov in 

shem, skupaj z boljšim geografskim ravnovesjem, ki bi moral zagotavljati pošteno 

porazdelitev financiranja po Evropi; 

30. poudarja, da bi morala finančna sredstva EU zadostovati za potrebe po financiranju 

novih prednostnih nalog, kot so boj proti terorizmu, upravljanje migracij, med drugim z 

boljšim obravnavanjem temeljnih vzrokov in izboljšanjem vključevanja s pomočjo 

mejnih kontrol, in za kar največjo ublažitev posledic morebitne finančne vrzeli, ki bi 

lahko nastala zaradi izstopa Združenega kraljestva iz EU; 

31. poziva Komisijo, naj izboljša svojo strategijo obveščanja državljanov o dodani 

vrednosti sredstev EU; 

Kako zapolniti vrzel po izstopu Združenega kraljestva iz EU: racionalizacija proračuna in 

uvedba novih sredstev  
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32. meni, da je odločitev Združenega kraljestva, da izstopi iz Unije, sicer obžalovanja 

vredna in bo negativno vplivala na prihodnje življenje državljanov v Združenem 

kraljestvu in preostalih državah članicah, a hkrati ustvarja tudi priložnost za to, da se 

politične ambicije ter potrebna proračunska orodja in metode držav članic EU-27 na 

novo opredelijo in reformirajo; meni tudi, da bi morale biti države članice EU-27 pri 

reformi proračuna ambiciozne in si prizadevati za ohranitev letnega proračuna EU na 

podobni ravni kot pri državah članicah EU-28; 

33. meni, da bi bilo treba področja politike, za katera je zelo verjetno, da bodo utrpela 

največjo škodo zaradi proračunskega primanjkljaja, ki bo nastal zaradi izstopa 

Združenega kraljestva iz EU, zaščititi pred večjim zmanjšanjem, da bi preprečili 

destabilizacijo katerega koli sedanjega ekonomskega, socialnega ali upravnega okvira; 

zlasti poudarja, da je treba zagotoviti sredstva Unije na področju rasti, delovnih mest, 

socialne kohezije, raziskav, razvoja in inovacij, da bi okrepili njeno vodilno vlogo v 

svetu; poziva Komisijo, naj v zvezi s tem pri pripravi predloga za naslednji večletni 

finančni okvir in njegove ocene učinka natančno preuči posledice različnih scenarijev 

izstopa Združenega kraljestva iz EU; 

34. hkrati pa opozarja, da glavni cilj pri premoščanju proračunske vrzeli ne bi smel biti 

povečanje deleža javnega financiranja, temveč ustvariti bolj vzdržno finančno osnovo 

za vsa področja politike in v največji možni meri spodbuditi vlaganje zasebnih sredstev; 

v zvezi s tem poziva k premiku v paradigmi odhodkov EU, in sicer naj se namesto 

subvencioniranja z nepovratnimi sredstvi uporablja sistem, ki bo bolj usmerjen v 

finančne instrumente, a bo tudi skrbno upošteval zmogljivosti in finančne potrebe 

različnih upravičencev; vendar poudarja, da bi moralo do tega premika priti tako, da ne 

bi bili ogroženi pregledno upravljanje proračuna in ukrepi za proračunski nadzor; 

35. želi spomniti, da finančni instrumenti niso primerni za vse vrste ukrepov na področju 

politike, kakršna je kohezijska politika; poudarja, da imajo lahko posojila, kapital in 

jamstva dopolnilno vlogo, vendar jih je treba uporabljati previdno ter na podlagi 

ustrezne predhodne ocene, nepovratna sredstva pa naj se dopolnjujejo le v primeru, ko 

taki finančni instrumenti prinašajo dodano vrednost ter bi lahko imeli učinek vzvoda in 

na tak način privabili dodatno finančno podporo; 

36. zlasti poudarja, da je treba opustiti nepotrebno fiksacijo na zgornjo mejo 1 % BND EU, 

ki se uporablja za sedanji večletni finančni okvir 2014–2020, saj ta zgornja meja 

pogosto omejuje odhodke in v času spreminjajočih se okoliščin bistveno otežuje 

uravnoteženje proračuna; spodbuja države članice, naj v svojih razpravah o proračunu 

upoštevajo prilagodljivost; 

37. spodbuja Komisijo, naj predloži konkretne predloge za nova sredstva, s katerimi bi 

zmanjšali delež nacionalnih prispevkov v proračun EU, določenih zgolj na podlagi 

BND-ja; ugotavlja, da bi novi sistem lahko končal protievropsko računovodsko stališče 

glede „pravičnega povračila“, pri katerem je nesorazmerno velik poudarek na neto saldu 

med državami članicami in ki je na žalost že mnogo let v središču proračunskih razprav 

v Svetu; 

38. meni, da bi morala Komisija kot način za povečanje proračuna držav članic EU-27 v 

prvi vrsti preučiti možnost pobiranja davka na emisije CO2, tako da oblikuje cene 

ogljika (z uporabo davčnih ali tržnih instrumentov) – kot je to predstavila skupina na 
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visoki ravni za lastna sredstva v svojem poročilu o prihodnjem financiranju EU1; meni, 

da bi ta instrument lahko tudi zagotovil še večjo dodano vrednost v Evropi, saj bi davek 

lahko služil kot spodbuda za spremembo vedenja potrošnikov in proizvajalcev v smeri 

ogljično manj intenzivne prihodnosti; hkrati pa meni, da bi morala biti kakršna koli 

davčna rešitev na ravni EU čim bolj nevtralna za skupni delež davkov v zadevni državi 

članici in da bi morala namesto tega temeljiti na višjih prispevkih akterjev tveganja; 

poudarja, da bi moral tak davek na emisije CO2 upoštevati sedanje sisteme trgovanja z 

emisijami, da bi se izognili prekrivanju ter nasprotujočim si sredstvom in ciljem; 

39. spodbuja Komisijo in države članice, naj preučijo tudi druga davčna sredstva, ki jih 

imajo države članice EU-27 na voljo in ki bi lahko zagotovila večjo evropsko dodano 

vrednost na nekaterih področjih politike, povezanih s tveganjem, hkrati pa povečala 

proračun EU;  

40. poziva Komisijo, naj izkoristi priložnost in reformira proračun EU ter preneha 

uporabljati vse mehanizme rabata, saj bi s tem zagotovili bolj pravično, pošteno in 

spodbudno strukturo za vse države članice. 

 

                                                 
1  Evropska komisija, Future financing of the EU – Final report and recommendations of the High Level Group 

on Own Resources (Prihodnje financiranje EU – zaključno poročilo in priporočila skupine na visoki ravni za 

lastna sredstva), 4. januar 2017, str. 41–43. 
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