
 

 

  

 EVROPSKI PARLAMENT 2014 - 2019 

 

SPREJETA BESEDILA 
 

P8_TA(2014)0097 

Lastna sredstva Unije - prilagoditev nacionalnih prispevkov držav članic * 

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 17. decembra 2014 o predlogu 

uredbe Sveta o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 o izvajanju Sklepa 

2007/436/ES, Euratom o sistemu virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti 

(COM(2014)0704 – C8-0250/2014 – 2014/0332(NLE)) 

 

(Posvetovanje) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2014)0704), 

– ob upoštevanju člena 322(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a 

Pogodbe Euratom, v skladu s katerima se je Svet posvetoval s Parlamentom (C8-

0250/2014), 

– ob upoštevanju pisma Odbora za proračunski nadzor, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A8-0066/2014), 

A. ker se je v okviru zadnjih statističnih popravkov, o katerih so se dogovorile države 

članice, izkazalo, da so številne države članice več let v proračun Unije vplačevale 

premalo prispevkov, druge pa so jih vplačale preveč; ker so ta odstopanja nastala zaradi 

velikih statističnih sprememb, ki so jih uradno sporočile države članice; 

B. ker bi v skladu z veljavnimi pravili, o katerih je bil v Svetu dosežen soglasen sporazum, 

prišlo do takojšnjega popravka teh nezadostnih in prekomernih plačil; 

C. ker so na splošno države članice v preteklosti brez večjih zamud plačale celotne zneske 

svojih prispevkov na podlagi BND in DDV v proračun Unije, tudi v času krize in 

velikih proračunskih obremenitev; 

D. ker so nekatere države članice, ki so imele korist od preteklega podcenjevanja njihovega 

BND, izrazile, da niso pripravljene plačati dodatnih zapadlih zneskov do zakonskega 



 

 

roka; 

E. ker je Svet pozval Komisijo, naj pripravi predlog, s katerim bi obravnavali to vprašanje, 

in sicer s spremembo ustreznih pravil in tako, da se omogoči odlog plačila ter obročno 

plačilo zapadlega zneska; 

F. ker se je v skladu s tekočim zakonodajnim pregledom sedem držav članic odločilo, da 

na prvi delovni dan v decembru 2014 v računovodske izkaze EU ne bodo vnesle svojih 

saldov BND in DDV; ker je Komisija naknadno popravila zneske, ki so bili sprva 

vneseni v predlog spremembe proračuna št. 6/2014, pri čemer je upoštevala zneske, ki 

so bili dejansko na voljo na ta dan; 

G. ker je do tega prišlo takoj po tem, ko so institucije zaključile zakonodajni proces, ki se 

je začel leta 2011, za pregled zakonodaje o lastnih sredstvih, in še preden je ta novi 

zakonodajni sveženj začel veljati; 

H. ker je ta predlog del večjega pogajalskega svežnja glede predlogov spremembe 

proračuna za leto 2014 in proračuna za leto 2015; 

I. ker bi bilo treba zaradi preglednosti Parlamentu vsako leto v okviru proračunskega 

postopka predstaviti poročilo o izračunih in s tem povezanih podatkih za popravke 

stanja za DDV in BND, pri čemer bi bilo treba predvideti dovolj časa za njegovo 

obravnavo, prav tako pa bi bilo treba Parlamentu sporočiti odločitve držav članic glede 

datumov in višine obrokov; 

J. ker bi bilo treba Uredbo (ES, Euratom) št. 1150/2000 zato ustrezno spremeniti; 

1. poudarja, da ta predlog o spremembi Uredbe (ES, Euratom) št. 1150/2000 izvira iz 

enkratnih posledic uporabe navedene uredbe za nekatere države članice; 

2. obžaluje, da je imelo vprašanje odloga popravkov nacionalnih prispevkov v Svetu 

prednost pred iskanjem pogajalskega stališča za proračunska pogajanja za leti 2014 in 

2015, ki je bilo določeno šele zadnji dan 21-dnevnega spravnega obdobja iz člena 314 

PDEU in je prispevalo k neuspehu spravnega odbora pri doseganju sporazuma; 

3. poudarja, da številne delegacije Sveta zavračajo prožnost in nujnost, h katerima Svet 

soglasno poziva pri časovnem okviru prispevkov držav članic v proračun Unije, kadar 

gre za nemoteno izvajanje večletnega finančnega okvira 2014–2020 in zlasti pravočasno 

izplačilo zneskov upravičencem proračuna Unije; 

4. je zaskrbljen zaradi predlagane večje lastne presoje, namenjene državam članicam pri 

določanju časovnega okvira za svoje dodatne prispevke, ki izvirajo iz prilagajanj BND, 

v proračun Unije; poudarja, da to ustvarja precedens, ki bi lahko vplival na zakladnico 

Komisije, časovni okvir plačil upravičencem proračuna Unije in, ne nazadnje, 

verodostojnost proračuna Unije; 

5. poudarja, da bo zaradi tega predloga sistem lastnih sredstev postal še bolj zapleten, 

predlog pa je namenjen dopolnitvi zakonodaje, ki bo v kratkem retroaktivno 

nadomeščena z zakonodajo, o kateri je že bil dosežen dogovor; v zvezi s tem poudarja 

ključno vlogo Delovne skupine na visoki ravni za lastna sredstva pri oblikovanju 

predlogov za odpravo pomanjkljivosti sedanjega sistema; 



 

 

6. kljub temu ugotavlja izjemno visoke zneske prilagoditev za lastna sredstva na osnovi 

DDV in BND za leto 2014, kar bi lahko pomenilo veliko finančno breme za določene 

države članice; 

7. poudarja, da je predlog Komisije del večjega pogajalskega svežnja, ki vključuje 

predloge spremembe proračuna za leto 2014 in proračun za leto 2015, in ga zato ne bo 

zavrnil; 

8. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen; 

9. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog v skladu s členom 293(2) Pogodbe 

o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe Euratom; 

10. poziva Svet, naj obvesti Parlament, če namerava odstopati od besedila, ki ga je odobril 

Parlament; 

11. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 

predlog Komisije; 

12. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji. 

 

Predlog spremembe  1 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2 

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 

Člen 10 – odstavek 7a – pododstavek 2 

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe 

Države članice lahko prvi pododstavek 

uporabljajo le, če so Komisijo pred prvim 

delovnim dnem v decembru obvestile o 

svoji odločitvi in datumu ali datumih, ko 

bodo zneske prilagoditev knjižile na račun 

iz člena 9(1) te uredbe. 

Države članice lahko prvi pododstavek 

uporabljajo le, če so Komisijo pred prvim 

delovnim dnem v decembru obvestile o 

svoji odločitvi in datumu ali datumih, ko 

bodo zneske prilagoditev knjižile na račun 

iz člena 9(1) te uredbe. Komisija obvesti 

Evropski parlament in Svet o vsaki takšni 

odločitvi, vključno z zadevnimi državami 

članicami, številom obrokov, zneskom 

vsakega obroka in datumom knjiženja. 

 

Predlog spremembe  2 

Predlog uredbe 

Člen 1 – odstavek 2a (novo) 

Uredba (ES, Euratom) št. 1150/2000 

Člen 10 – odstavek 8 



 

 

 

Veljavno besedilo Predlog spremembe 

 Odstavek 8 se nadomesti z naslednjim: 

'8. Postopka iz odstavkov 4 do 7 pomenita 

spremembo prihodkov za proračunsko leto, 

v katerem se izvedeta.' 

'8. Postopka iz odstavkov 4 do 7 pomenita 

spremembo prihodkov za proračunsko leto, 

v katerem se izvedeta. Komisija 

Evropskemu parlamentu in Svetu poroča 

o spremembah prihodkov v skladu s tem 

členom.' 

 

 


