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(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)

Predlogi sprememb k osnutku akta

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v dveh stolpcih

Izbrisano besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom v levem stolpcu, 
zamenjano besedilo s krepkim poševnim tiskom v obeh stolpcih, novo 
besedilo pa s krepkim poševnim tiskom v desnem stolpcu.

Prva in druga vrstica glave vsakega predloga spremembe navajata zadevni 
del besedila v obravnavanem osnutku akta. Če predlog spremembe zadeva 
obstoječi akt, ki se ga želi spremeniti z osnutkom akta, glava poleg tega 
vsebuje še tretjo in četrto vrstico, ki navajata obstoječi akt oziroma zadevno 
določbo tega akta.

Spremembe, ki jih predlaga Parlament, v obliki konsolidiranega 
besedila

Novo besedilo je označeno s krepkim poševnim tiskom. Izbrisano besedilo je 
označeno s simbolom ▌ali prečrtano. Zamenjano besedilo je izbrisano ali 
prečrtano, besedilo, ki ga nadomešča, pa je označeno s krepkim poševnim 
tiskom.
Izjema so spremembe izključno tehnične narave, ki so jih vnesle službe z 
namenom priprave končnega besedila in niso označene.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije
(10025/2020 – C9-0215/2020 – 2018/0135(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju osnutka Sveta (10025/2020),

– ob upoštevanju člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerima se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C9-0215/2020),

– ob upoštevanju svojih resolucij z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem 
finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po letu 
20201 in o reformi sistema virov lastnih sredstev Evropske unije2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih3,

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov5,

– ob upoštevanju izjav Komisije in Sveta z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj 
državljanov,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem 
okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje6,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Proračun EU kot gonilo načrta 
okrevanja za Evropo“ (COM(2020)0442),

– ob upoštevanju končnega poročila in priporočil skupine na visoki ravni za vire lastnih 
sredstev, ki so bila objavljena decembra 2016 ter predstavljena Evropskemu parlamentu 
in Svetu januarja 2017,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. julija 2020 o sklepih z izrednega zasedanja 

1 UL C 162, 10.5.2019, str. 51.
2 UL C 162, 10.5.2019, str. 71.
3 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0226.
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
6 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0124.
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Evropskega sveta od 17. do 21. julija 20207,

– ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0146/2020),

1. odobri osnutek Sveta, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril 
Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje s Parlamentom, če namerava bistveno spremeniti 
svoj osnutek;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe 1

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(1a) Ta sklep zagotavlja pravno 
podlago za to, da si Komisija na 
kapitalskih trgih izposodi sredstva za 
financiranje odhodkov v okviru svežnja 
ukrepov za okrevanje Next Generation 
EU. Stroške, povezane z vračanjem 
glavnice in obresti, je treba ponovno 
financirati iz proračuna Unije po vnaprej 
določenem časovnem okviru, ki je odvisen 
od zapadlosti izdanih obveznic in 
strategije za odplačilo dolgov. Ti stroški 
ne bi smeli povzročiti neupravičenega 
zmanjšanja odhodkov za programe ali 
naložbene instrumente v večletnem 
finančnem okviru ter ne bi smeli voditi v 
skokovito povečanje nacionalnih 
prispevkov. Zato, pa tudi za povečanje 
verodostojnosti in vzdržnosti načrta 
odplačevanja Next Generation EU, bi bilo 
treba takšne stroške v celoti kriti iz 
prihodkov iz resničnih novih virov lastnih 
sredstev. S tem povezane odobritve za 
odhodke bi bilo treba šteti nad zgornjimi 
mejami večletnega finančnega okvira, kar 

7 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0206.
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se določi v novi uredbi o večletnem 
finančnem okviru. 

Predlog spremembe 2

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(1b) Vsi zneski iz teh novih virov 
lastnih sredstev, ki presegajo raven, 
potrebno za kritje obveznosti vračanja v 
danem letu, bi morali ostati v proračunu 
Unije kot splošni prihodki. Po izteku 
načrta odplačevanja bi morala ta lastna 
sredstva kot splošni prihodek še naprej 
financirati proračun Unije. Uvedba 
košarice novih virov lastnih sredstev bi 
morala zagotoviti ustrezno raven 
financiranja porabe Unije v večletnem 
finančnem okviru, hkrati pa ublažiti 
prevlado nacionalnih prispevkov iz 
naslova BND pri financiranju letnega 
proračuna Unije in s tem omejiti 
oblikovanje proračuna Unije na podlagi 
pristopa „igre z ničelno vsoto“, ki ga 
zaznamujejo prakse „pravičnega donosa“. 
To bi potem lahko spodbudilo boljšo 
osredotočenost odhodkov na ravni Unije v 
prednostna področja in skupne javne 
dobrine z večjo učinkovitostjo v primerjavi 
z nacionalno porabo.

Predlog spremembe3

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 1 c (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(1c) Nove kategorije virov lastnih 
sredstev bi bilo treba uvesti z letom 2021, 
da bi bili prihodki iz njih na voljo, ko 
nastanejo obveznosti obresti in 
odplačevanja. Novi viri lastnih sredstev bi 
morali biti usklajeni s cilji politik Unije 
ter podpirati evropski zeleni dogovor in 
delovanje enotnega trga, pa tudi 
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prizadevanja za izboljšanje učinkovitosti 
obdavčitve dohodkov pravnih oseb in 
okrepitev boja proti davčnim goljufijam, 
davčnim utajam in izogibanju davkom. 
Evropski parlament je v svojem vmesnem 
poročilu o večletnem finančnem okviru in 
virih lastnih sredstev iz novembra 2018 že 
podprl morebitno košarico novih virov 
lastnih sredstev in drugih prihodkov s 
takšnimi značilnostmi. To košarico bi bilo 
mogoče razširiti, da bi vključevala 
dodatne možnosti.

Predlog spremembe 4

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 5

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(5) Računsko sodišče, Evropski 
parlament in države članice so že večkrat 
kritizirali sedanji sistem za določanje 
lastnih sredstev iz naslova DDV kot 
prezapleten. Evropski svet je zato na 
zasedanju od 17. do 21. julija 2020 
sklenil, da je primerno, da se 
izračunavanje tega vira lastnih sredstev 
poenostavi.

(5) Lastna sredstva iz naslova davka 
na dodano vrednost so uveljavljen vir 
prihodkov za proračun Unije in bi morala 
še naprej odražati povezavo med 
potrošniki na enotnem trgu in javnimi 
financami Unije. Računsko sodišče, 
Evropski parlament in države članice pa so 
že večkrat kritizirali sedanji sistem za 
določanje lastnih sredstev iz naslova DDV 
kot prezapleten. Zato je izračunavanje tega 
vira lastnih sredstev primerno 
poenostaviti.

Predlog spremembe 5

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 6

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(6) Da bi bili instrumenti Unije za 
financiranje bolj usklajeni s prioritetami 
njenih politik, da bi se vloga proračuna 
Unije bolje odražala pri delovanju 
enotnega trga, da bi bolje podpirali cilje 
politik Unije in zmanjšali prispevke držav 
članic iz naslova bruto nacionalnega 
dohodka (BND) v letni proračun Unije, je 
Evropski svet na zasedanju od 17. do 21. 

(6) Vsaj za financiranje stroškov 
odplačevanja glavnice in obresti v okviru 
evropskega instrumenta za okrevanje, za 
boljšo uskladitev instrumentov Unije za 
financiranje s prioritetami njenih politik, za 
večje odražanje vloge proračuna Unije pri 
delovanju enotnega trga, za večjo podporo 
ciljem politik Unije, kot sta evropski zeleni 
dogovor in digitalna preobrazba, ob 
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julija 2020 sklenil, da si bo Unija v 
prihodnjih letih prizadevala reformirati 
sistem virov lastnih sredstev in da bo 
uvedla nove vire lastnih sredstev.

hkratnem omejevanju prevladujočega 
položaja prispevkov držav članic iz naslova 
bruto nacionalnega dohodka (BND) v 
letnem proračunu Unije, je treba uvesti 
nove kategorije virov lastnih sredstev iz 
naslova skupne konsolidirane osnove za 
davek od dohodkov pravnih oseb, 
nacionalnih prihodkov, ki izhajajo iz 
sistema Evropske unije za trgovanje z 
emisijami, in iz naslova nacionalnega 
prispevka, izračunanega na podlagi 
nereciklirane odpadne plastične 
embalaže, s čimer se spodbudi krožno 
gospodarstvo. Poleg tega bi bilo treba v ta 
namen takoj, ko bodo vzpostavljeni 
temeljni pravni pogoji, uvesti nove vire 
lastnih sredstev na osnovi mehanizma za 
ogljično prilagajanje na mejah, ki je 
povsem skladen s pravili STO, davka na 
digitalne storitve in davka na finančne 
transakcije, ki se bo po možnosti izvajal v 
skladu s shemo, o kateri bodo dogovor 
dosegle vse države članice. Komisija bi 
morala čim prej pripraviti potrebne 
zakonodajne predloge za te nove vire 
lastnih sredstev in morebitne druge nove 
vire lastnih sredstev, ki bodo podpirali 
evropski zeleni dogovor in delovanje 
enotnega trga ter prizadevanja za 
izboljšanje učinkovitosti obdavčitve 
dohodkov pravnih oseb. Morebitne nove 
vire lastnih sredstev, ki jih je Komisija že 
sporočila, kot je dajatev za enotni trg, bi 
bilo treba dodatno oceniti, preden bodo 
predstavljeni Evropskemu parlamentu in 
Svetu.

 

Predlog spremembe 6

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 7

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(7) Najprej bi bilo treba uvesti novo 
kategorijo virov lastnih sredstev, ki bi 
temeljila na nacionalnem prispevku, 

(7) V skladu s strategijo Unije za 
plastiko lahko proračun Unije prispeva k 
zmanjšanju onesnaževanja z odpadno 
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izračunanem na podlagi nereciklirane 
odpadne plastične embalaže. V skladu z 
evropsko strategijo za plastiko lahko 
proračun Unije prispeva k zmanjšanju 
onesnaževanja z odpadno plastično 
embalažo. Vir lastnih sredstev, ki bo 
temeljil na nacionalnem prispevku, 
sorazmernem s količino nereciklirane 
odpadne plastične embalaže v posamezni 
državi članici, bo zagotavljal spodbudo za 
zmanjšanje potrošnje plastike za enkratno 
uporabo ter spodbujal recikliranje in 
krožno gospodarstvo. Hkrati bodo lahko 
države članice po lastni presoji sprejele 
najprimernejše ukrepe za dosego teh ciljev 
v skladu z načelom subsidiarnosti. Da bi 
preprečili pretirano regresiven vpliv na 
nacionalne prispevke, bi bilo treba pri 
prispevkih držav članic, katerih BND na 
prebivalca je bil leta 2017 nižji od 
povprečja EU, uporabiti mehanizem 
prilagajanja v obliki letnega pavšalnega 
znižanja. To znižanje bi moralo ustrezati 
3,8 kg, pomnoženim s številom 
prebivalstva zadevne države članice v letu 
2017.

plastično embalažo in doseže cilje 
recikliranja odpadne embalaže. Vir lastnih 
sredstev, ki bo temeljil na nacionalnem 
prispevku, sorazmernem s količino 
nereciklirane odpadne plastične embalaže v 
posamezni državi članici, bo zagotavljal 
spodbudo za zmanjšanje potrošnje plastike 
za enkratno uporabo ter spodbujal 
recikliranje in krožno gospodarstvo. 
Komisija bi morala določiti enostavno 
metodo izračunavanja ter učinkovite 
mehanizme registracije in nadzora. Hkrati 
bodo lahko države članice po lastni presoji 
sprejele najprimernejše ukrepe za dosego 
teh ciljev v skladu z načelom 
subsidiarnosti. Glede na to, da naj bi šlo 
pri tem prispevku za lastna sredstva, ki 
temeljijo na načelu „onesnaževalec 
plača“, se zanj ne bi smel uporabljati 
noben korekcijski mehanizem.

Predlog spremembe 7

 Osnutek sklepa
Uvodna izjava 7 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(7a) Unija za prioriteto šteje doseganje 
cilja zmanjšanja svojih emisij za vsaj 40 % 
med letoma 1990 in 2030 v skladu s 
svojimi zavezami iz Pariškega sporazuma 
o podnebnih spremembah. Sistem 
Evropske unije za trgovanje z emisijami je 
eden od glavnih instrumentov, ki so bili 
vzpostavljeni za doseganje tega cilja, in 
ustvarja prihodke s prodajo pravic na 
dražbah. Ob upoštevanju usklajene 
narave sistema Evropske unije za 
trgovanje z emisijami ter sredstev, ki jih 
Unija zagotavlja za spodbujanje 
prizadevanj držav članic za blažitev 
podnebnih sprememb in prilagajanje 
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nanje, je primerno v tem okviru uvesti nov 
vir lastnih sredstev za proračun Unije. Ta 
vir lastnih sredstev bi moral temeljiti na 
pravicah, ki jih bodo države članice 
prodajale na dražbah, vključno s 
prehodno brezplačno dodeljenimi 
pravicami sektorju električne energije. Da 
bi se upoštevale posebne določbe za 
nekatere države članice iz Direktive 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta, se pravice, ki se prerazporedijo za 
namene solidarnosti, rasti in medsebojnih 
povezav, ter pravice, namenjene skladu za 
inovacije in skladu za modernizacijo, ne 
upoštevajo pri določanju prispevka lastnih 
sredstev. Vir lastnih sredstev iz naslova 
evropskega sistema za trgovanje z 
emisijami bi bilo treba opredeliti tudi tako, 
da bo vključeval morebitne dodatne 
prihodke iz prihodnje razširitve področja 
uporabe direktive o sistemu za trgovanje z 
emisijami na nove sektorje ali geografske 
regije in obenem zagotavljal 
konkurenčnost Unije.
__________________
1a Direktiva 2003/87/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 
13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Uniji in o 
spremembi Direktive Sveta 96/61/ES 
(UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

Predlog spremembe 8

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(8) Evropski svet je bil na zasedanju 
od 17. do 21. julija 2020 seznanjen, da bo 
Komisija v prvi polovici leta 2021 kot 
podlago za dodatna lastna sredstva 
predložila predlog o mehanizmu za 
ogljično prilagoditev na mejah in predlog 
o digitalni dajatvi, da bi bila lahko 
vpeljana najpozneje do 1. januarja 2023. 

(8) Potrebne dodatne vire lastnih 
sredstev bi bilo treba uvesti najpozneje do 
leta 2018 v skladu s pravno zavezujočim 
časovnim razporedom, določenim v tem 
sklepu, ki bi moral zagotoviti, da bo lahko 
temeljna zakonodaja pravočasno sprejeta 
in se začela uporabljati, da bodo prihodki 
na voljo, ko bodo nastali stroški. Komisija 
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Evropski svet je pozval Komisijo, naj 
predloži revidiran predlog o sistemu 
trgovanja z emisijami ter ga po možnosti 
razširi na letalski in pomorski sektor. 
Sklenil je, da si bo Unija med večletnim 
finančnim okvirom (v nadaljnjem 
besedilu: MFF) za obdobje 2021–2027 
prizadevala uvesti še druge vire lastnih 
sredstev, med katerimi bi lahko bil tudi 
davek na finančne transakcije.

bi morala v zvezi s tem pripraviti 
zakonodajne predloge. Medinstitucionalni 
sporazum med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Evropsko komisijo bi moral 
določati podrobnejšo ureditev in druge 
določbe v zvezi s tem pravno zavezujočim 
časovnim razporedom, denimo datume 
začetka veljavnosti ali morebitno 
retroaktivno uporabo nekaterih novih 
virov lastnih sredstev.

Predlog spremembe 9

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 8 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(8a) Kot prvi korak bo prispevek, ki 
temelji na nereciklirani odpadni plastični 
embalaži, od januarja 2021 dopolnjeval 
obstoječa lastna sredstva. Poleg tega bo 
30 % prihodkov z dražb v okviru sistema 
za trgovanje z emisijami od leta 2021 
predstavljalo splošni prihodek proračuna 
Unije. Kot drugi korak bo Komisija 
pripravila potrebne predloge, s katerimi 
bo davek na finančne transakcije z letom 
2024 postal podlaga za vir lastnih 
sredstev. Komisija bo v prvi polovici leta 
2021 predstavila tudi zakonodajne 
predloge za uvedbo novih virov lastnih 
sredstev na podlagi mehanizma za 
ogljično prilagoditev na mejah in 
digitalnega davka. Prihodki bodo na voljo 
od leta 2023. Če bo imel mehanizem za 
ogljično prilagoditev na mejah obliko 
dodatnih carin na uvoz, ga bo urejala 
zakonodaja o tradicionalnih virih lastnih 
sredstev in zanj ne bo potreben ločen 
sklep o virih lastnih sredstev. Če pa bo 
imel mehanizem zasnovan kot razširitev 
področja uporabe sistema za trgovanje z 
emisijami, bo moral biti v celoti vključen v 
vire lastnih sredstev, ki temeljijo na tem 
sistemu. Kot tretji korak in kot del 
vmesnega pregleda/revizije večletnega 
finančnega okvira v prvi polovici leta 
2024 bo Komisija pripravila dodatne nove 
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ali prenovljene stare predloge, s katerimi 
se skupna konsolidirana osnova za davek 
od dohodkov pravnih oseb (CCCTB) 
spremeni v osnovo za vir lastnih sredstev. 
Zakonodaja bi morala začeti veljati 
pravočasno, da bodo prihodki iz teh novih 
virov lastnih sredstev na voljo od leta 
2026. Lastnih sredstev na osnovi davkov 
ne bo treba izvajati retroaktivno.

Predlog spremembe 10

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 9 

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(9) Evropski svet je na zasedanju od 
17. do 21. julija 2020 sklenil, da bi morali 
ureditev virov lastnih sredstev usmerjati 
splošni cilji enostavnosti, preglednosti in 
pravičnosti, vključno s pravično delitvijo 
bremena. Sklenil je tudi, da bodo Danska, 
Nizozemska, Avstrija in Švedska, v okviru 
podpore okrevanju in odpornosti pa tudi 
Nemčija, upravičene do pavšalnih 
popravkov njihovih letnih prispevkov iz 
naslova DDV za obdobje 2021–2027.

(9) Ukiniti bi bilo treba rabate in 
druge popravne mehanizme. 

Predlog spremembe 11

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 9 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(9a) Unija si bo prizadevala, da se 
prihodnjih letih in pred letom 2028 
uvedejo potencialni drugi dodatni viri 
lastnih sredstev. Če Evropski parlament 
ali Svet predlaga nov vir lastnih sredstev, 
ga bo Komisija ocenila.

Predlog spremembe 12

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 9 b (novo)
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Osnutek Sveta Predlog spremembe

(9b) Glede na prihodnja odločanja o 
spremembah pogodb in z uporabo zagona, 
ki ga bo nudila konferenca o prihodnosti 
Evrope, bi bilo treba demokratično 
legitimnost, odgovornost, odpornost in 
usklajenost z glavnimi političnimi cilji na 
strani prihodkov proračuna Unije 
dodatno okrepiti tako, da se Evropskemu 
parlamentu podelijo večje pristojnosti pri 
zakonodajnem odločanju in dejavnejša 
vloga pri spremljanju izvajanja sistema 
virov lastnih sredstev, pa tudi temeljne 
sektorske zakonodaje.

Predlog spremembe 13

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 10

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(10) Države članice bi morale kot 
stroške pobiranja zadržati 25 % zneskov 
tradicionalnih lastnih sredstev, ki jih 
poberejo.

(10) To, da države članice kot stroške 
pobiranja zadržijo 20 % zneskov 
tradicionalnih lastnih sredstev, pomeni, da 
velik delež lastnih sredstev ni dan na 
razpolago proračunu Unije. Delež, ki ga 
zadržijo države članice za stroške 
pobiranja tradicionalnih lastnih sredstev, 
je treba z 20 % ponovno vrniti na prvotno 
raven 10 % zaradi boljše uskladitve 
finančne podpore za carinsko opremo, 
osebje in informacije z dejanskimi stroški 
in potrebami. Ta delež bi moral biti enak 
za vse države članice.

Predlog spremembe 14

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 11

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(11) V skladu s četrtim odstavkom 
člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije bodo z uredbo Sveta določeni 

(11) V skladu s četrtim odstavkom 
člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Svet določi izvedbene ukrepe za 
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izvedbeni ukrepi v zvezi s sistemom virov 
lastnih sredstev Unije. Takšni ukrepi bi 
morali vključevati splošne in tehnične 
določbe, ki se uporabljajo za vse kategorije 
virov lastnih sredstev. Vključevati bi 
morali tudi podrobna pravila za izračun in 
vnos razlike v proračun ter določbe in 
ureditve, potrebne za kontroliranje in 
nadziranje pobiranja lastnih sredstev.

sistem virov lastnih sredstev Unije. Takšni 
ukrepi bi morali vključevati splošne in 
tehnične določbe, ki se uporabljajo za vse 
vrste virov lastnih sredstev in pri katerih je 
še posebej pomemben ustrezen 
parlamentarni nadzor. Vključevati bi 
morali tudi podrobna pravila za določitev 
zneskov lastnih sredstev iz člena 2(1), ki 
se dajo na razpolago, vključno z 
veljavnimi vpoklicnimi stopnjami za 
lastna sredstva iz točk (b) do (e) člena 
2(1), tehničnimi vprašanji, povezanimi z 
bruto nacionalnim dohodkom, določbami 
in ureditvami, potrebnimi za kontroliranje 
in nadziranje pobiranja lastnih sredstev, 
vključno s pravili o inšpekcijskih 
pregledih ter pooblastilih uradnikov in 
drugih uslužbencev, ki jih Komisija 
pooblasti za izvajanje inšpekcijskih 
pregledov, ter vsemi ustreznimi zahtevami 
glede poročanja. Ti ukrepi bi morali 
vključevati tudi praktične določbe za 
redno obveščanje držav članic in 
Evropskega parlamenta kot veje 
proračunskega organa o stanju 
zadolževanja, upravljanju dolgov in s tem 
povezanih strategijah za obvladovanje 
tveganja ter načrtu za odplačilo dolgov. 

Predlog spremembe 15

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 13

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(13) V okviru zgornjih mej lastnih 
sredstev bi bilo treba ohraniti zadostno 
razliko, ki bi Uniji omogočala, da pokrije 
vse svoje finančne in pogojne obveznosti, 
ki zapadejo v danem letu. Skupni znesek 
lastnih sredstev, dodeljenih v proračun 
Unije za pokrivanje letnih odobritev 
plačil, ne bil smel presegati 1,40 % skupne 
vsote BND vseh držav članic. Skupni 
znesek letnih odobritev za prevzem 
obveznosti ne bi smel presegati 1,46 % 
skupne vsote BND vseh držav članic.

(13) Da se ohrani zadostna razlika do 
zgornje meje lastnih sredstev, ki bi Uniji 
omogočala, da pokrije vse svoje finančne 
in pogojne obveznosti, ki zapadejo v 
danem letu, bi bilo treba zgornjo mejo 
lastnih sredstev povečati na raven 1,50 % 
skupne vsote bruto nacionalnega dohodka 
držav članic po tržnih cenah za odobritve 
plačil.
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Predlog spremembe 16

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 16 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(16a) Zgornjo mejo za odobritve plačil bi 
bilo treba povečati za 0,6 odstotne točke 
izključno za kritje dodatnih finančnih in 
pogojnih obveznosti, ki izhajajo iz 
izjemnega in začasnega pooblastila za 
izposojanje sredstev in zagotavljanje 
finančne vzdržnosti tudi v času upada 
gospodarske rasti.

Predlog spremembe 17

Osnutek sklepa
Uvodna izjava 19

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(19) Odplačevanje sredstev, izposojenih 
za zagotavljanje nepovratne podpore, 
vračljive podpore prek finančnih 
instrumentov ali oblikovanja rezervacij za 
proračunska jamstva, in pripadajočih 
obresti bi bilo treba financirati iz 
proračuna Unije. Izposojena sredstva, ki 
se odobrijo kot posojila državam članicam, 
bi bilo treba odplačati iz zneskov, ki jih 
prejmejo upravičene države članice. Uniji 
je treba dodeliti in dati na razpolago 
potrebna sredstva, da bo lahko v katerem 
koli danem letu in v vseh okoliščinah krila 
vse svoje finančne in pogojne obveznosti, 
ki izhajajo iz izjemnega in začasnega 
pooblastila za izposojanje, v skladu s 
členom 310(4) PDEU in členom 323 
PDEU.

(19) Odplačevanje sredstev, izposojenih 
za zagotavljanje nepovratne podpore, 
vračljive podpore prek finančnih 
instrumentov ali oblikovanja rezervacij za 
proračunska jamstva in pripadajočih 
obresti, bi se moralo financirati s prihodki 
iz novih virov lasnih sredstev, uvedenih v 
proračunu Unije. Izposojena sredstva, ki 
se odobrijo kot posojila državam članicam, 
bi bilo treba odplačati iz zneskov, ki jih 
prejmejo upravičene države članice. Uniji 
je treba dodeliti in dati na razpolago 
potrebna sredstva, da bo lahko v katerem 
koli danem letu in v vseh okoliščinah krila 
vse svoje finančne in pogojne obveznosti, 
ki izhajajo iz izjemnega in začasnega 
pooblastila za izposojanje, v skladu s 
členom 310(4) PDEU in členom 323 
PDEU.

Predlog spremembe 18

Osnutek sklepa
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Uvodna izjava 25

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(25) Ta sklep bi moral začeti veljati šele, 
ko ga bodo vse države članice odobrile v 
skladu s svojimi ustavnimi pravili, s čimer 
bo v celoti spoštovana suverenost držav. 
Evropski svet se je na zasedanju od 17. do 
21. julija 2020 seznanil, da ga nameravajo 
države članice čim prej odobriti. Ker je 
treba nujno omogočiti izposojanje, 
namenjeno financiranju ukrepov za 
odpravljanje posledic krize zaradi COVID-
19, bi moral ta sklep začeti veljati prvi dan 
prvega meseca po prejemu zadnjega 
uradnega obvestila o zaključku postopkov 
za sprejetje tega sklepa.

(25) Svet sprejme ta sklep po 
posvetovanju z Evropskim parlamentom, 
da se omogoči začetek postopka 
ratifikacije. Evropski parlament je izrazil 
namero, da hitro pripravi svoje mnenje v 
okviru postopka posvetovanja, ki je s 
pravnega vidika potrebno za pospešitev 
postopka, s katerim se Komisija pooblasti, 
da začne najemati posojila za financiranje 
evropskega instrumenta za okrevanje. Ta 
sklep bi moral začeti veljati šele, ko ga 
bodo vse države članice odobrile v skladu s 
svojimi ustavnimi pravili, s čimer bo v 
celoti spoštovana suverenost držav, tudi 
kar zadeva nove kategorije virov lastnih 
sredstev. Evropski svet se je na zasedanju 
od 17. do 21. julija 2020 seznanil, da ga 
nameravajo države članice čim prej 
odobriti. Ker je treba nujno omogočiti 
izposojanje, namenjeno financiranju 
ukrepov za odpravljanje posledic krize 
zaradi COVID-19, bi moral ta sklep začeti 
veljati prvi dan prvega meseca po prejemu 
zadnjega uradnega obvestila o zaključku 
postopkov za sprejetje tega sklepa.

Predlog spremembe 19

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(c) uporabe enotne vpoklicne stopnje 
za težo nereciklirane odpadne plastične 
embalaže, nastale v posamezni državi 
članici. Vpoklicna stopnja je 0,80 EUR na 
kilogram. Za določene države članice se 
uporabi letno pavšalno znižanje, kot je 
določeno v četrtem pododstavku;

(c) uporabe enotne vpoklicne stopnje 
za težo nereciklirane odpadne plastične 
embalaže od 1. januarja 2021; dejanska 
vpoklicna stopnja ne presega 2,00 EUR na 
kilogram;

Predlog spremembe 20
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Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(ca) uporabe, od 1. januarja 2021, 
enotne vpoklicne stopnje za znesek, ki 
predstavlja prihodke iz pravic, ki bodo 
prodane na dražbi, iz točke (a) člena 10(2) 
Direktive 2003/87/ES, in tržno vrednost 
prehodnih brezplačnih pravic za 
posodobitev energetskega sektorja, kot je 
določeno v členu 10c(3) te direktive; 
dejanska vpoklicna stopnja ne presega 
50 %; celotnih dodatnih prihodkov, 
ustvarjenih z morebitno prihodnjo širitvijo 
področja uporabe sistema za trgovanje z 
emisijami po 1. januarju 2021 na dodatne 
sektorje in regije; 

Predlog spremembe 21

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c b (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(cb) prihodkov, ustvarjenih z 
mehanizmom za ogljično prilagajanje na 
mejah iz predloga Komisije [.../...] do 1. 
januarja 2023;

Predlog spremembe 22

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c c (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(cc) prihodkov iz davka na digitalne 
storitve do sprejetja in izvajanja Direktive 
Sveta o skupnem sistemu davka na 
digitalne storitve za prihodke od 
opravljanja nekaterih digitalnih storitev 
(COM(2018)0148 final) 1. januarja 2023; 
dejanska vpoklicna stopnja ne presega 
100 %;
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Predlog spremembe 23

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c d (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(cd) uporabe, od 1. januarja 2026, 
enotne vpoklicne stopnje za delež 
obdavčljivih dobičkov, pripisanih vsaki 
državi članici v skladu s pravili Unije o 
skupni konsolidirani osnovi za davek od 
dohodkov pravnih oseb; dejanska 
vpoklicna stopnja ne presega 6 %;

Predlog spremembe 24

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka c e (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(ce) uporabe, od 1. januarja 2024, 
davka na finančne transakcije, ki se 
pobira v skladu z Direktivo Sveta (EU) št. 
[…/…], z veljavnimi vpoklicnimi 
stopnjami v znesku deleža, ki ne presega 
minimalnih stopenj iz te direktive; če se 
direktiva o davku na finančne transakcije 
izvaja začasno v okviru okrepljenega 
sodelovanja, ta vir lastnih sredstev ne 
vpliva na države članice, ki ne sodelujejo 
v okrepljenem sodelovanju;

Predlog spremembe 25

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 2

Osnutek Sveta Predlog spremembe

2. Avstriji se za obdobje 2021–2027 
odobri bruto znižanje letnega prispevka iz 
naslova BND v višini 565 milijonov EUR, 
Danski se odobri bruto znižanje letnega 
prispevka iz naslova BND v višini 377 
milijonov EUR, Nemčiji se odobri bruto 
znižanje letnega prispevka iz naslova 

2. Nobena država članica ni 
upravičena do morebitnih popustov ali 
popravkov.
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BND v višini 3 671 milijonov EUR, 
Nizozemski se odobri bruto znižanje 
letnega prispevka iz naslova BND v višini 
1 921 milijonov EUR in Švedski se odobri 
bruto znižanje letnega prispevka iz 
naslova BND v višini 1 069 milijonov 
EUR. Ti zneski se merijo v cenah iz leta 
2020 in prilagodijo tekočim cenam z 
uporabo zadnjega deflatorja bruto 
domačega proizvoda za Unijo, izraženega 
v eurih, ki ga določi Komisija in je na 
voljo, ko se pripravlja predlog proračuna. 
Ta bruto znižanja financirajo vse države 
članice.

Predlog spremembe 26

Osnutek sklepa
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

2a. Evropski parlament in Svet v 
tesnem sodelovanju s Komisijo do 
1. januarja 2021 določita podrobno 
ureditev in druge potrebne določbe za 
uporabo pravno zavezujočega časovnega 
razporeda za uvedbo novih virov lastnih 
sredstev v medinstitucionalnem 
sporazumu. Prihodki iz teh novih virov 
lastnih sredstev zadostujejo vsaj za kritje 
odplačila stroškov izposojanja, ki 
nastanejo v okviru instrumenta za 
izposojanje, vzpostavljenega v skladu s 
členom 3b. Novi viri lastnih sredstev bi 
morali zagotavljati tudi ustrezno raven 
financiranja porabe Unije v večletnem 
finančnem okviru, hkrati pa omejiti 
prevlado prispevkov iz naslova BND. 
Komisija v ta namen pripravi ustrezne 
zakonodajne predloge.
Vmesni pregled večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 se med 
drugim uporabi za prilagoditev in po 
potrebi za sprejetje nove zakonodaje, da se 
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dosežejo cilji iz tega odstavka.

Predlog spremembe 27

Osnutek sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Osnutek Sveta Predlog spremembe

1. Skupni znesek lastnih sredstev, 
dodeljenih Uniji za pokrivanje letnih 
odobritev plačil, ne presega 1,40 % vsote 
BND vseh držav članic. 

1. Skupni znesek lastnih sredstev, 
dodeljenih Uniji za pokrivanje letnih 
odobritev plačil, ne presega 1,50 % vsote 
bruto nacionalnih dohodkov vseh držav 
članic.

Predlog spremembe 28

Osnutek sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Osnutek Sveta Predlog spremembe

2. Skupni letni znesek odobritev za 
prevzem obveznosti v proračunu Unije ne 
sme presegati 1,46 % skupne vsote BND 
vseh držav članic.

črtano

Predlog spremembe 29

Osnutek sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Osnutek Sveta Predlog spremembe

3. Med odobritvami za prevzem 
obveznosti in odobritvami plačil se 
ohranja pravilno razmerje, da se v 
naslednjih letih zagotovi njihova 
združljivost in omogoči upoštevanje 
zgornje meje iz odstavka 1.

črtano
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Predlog spremembe 30

 Osnutek sklepa
 Člen 3 – odstavek 4

Osnutek Sveta Predlog spremembe

4. Kadar spremembe Uredbe (EU) št. 
549/2013 privedejo do znatnih sprememb 
pri stopnji BND, Komisija preračuna 
zgornje meje iz odstavkov 1 in 2 tako, da 
se začasno povečajo v skladu s členom 3c 
na podlagi naslednje formule: 

črtano

BNDt–2 + BNDt–1 + BNDt obstoječi ESR
x% (y %) *_________________
BNDt–2 + BNDt–1 + BNDt spremenjeni 
ESR
V tej formuli je „t“ zadnje celo leto, za 
katero so na razpolago podatki, določeni v 
Uredbi (EU) št. 2019/5165, „x“ se nanaša 
na zgornjo mejo lastnih sredstev za 
odobritve plačil, „y“ pa na zgornjo mejo 
lastnih sredstev za odobritve za prevzem 
obveznosti.
V tej formuli je „ESR“ Evropski sistem 
nacionalnih in regionalnih računov v 
Uniji.
___________________
5 Uredba (EU) 2019/516 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 19. marca 2019 
o uskladitvi bruto nacionalnega dohodka 
po tržnih cenah in razveljavitvi Direktive 
Sveta 89/130/EGS, Euratom in Uredbe 
Sveta (ES, Euratom) št. 1287/2003 
(Uredba BND) (UL L 91, 29.3.2019, str. 
19).

Predlog spremembe 31

Osnutek sklepa
Člen 3b – odstavek 2 – pododstavek 1

Osnutek Sveta Predlog spremembe

Odplačevanje glavnice sredstev, ki se Odplačevanje glavnice sredstev, ki se 
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uporabljajo za odhodke iz točke (b) 
odstavka 1, in pripadajočih obresti se krije 
iz splošnega proračuna Unije. 
Proračunske obveznosti se lahko 
porazdelijo v letne obroke čez več let v 
skladu s členom 112(2) Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046 Evropskega 
parlamenta in Sveta6.

uporabljajo za odhodke iz točke (b) 
odstavka 1, in pripadajočih obresti se krije 
s prihodki iz novih virov lastnih sredstev, 
uvedenih v splošnem proračunu Unije. 
Proračunske obveznosti se lahko 
porazdelijo v letne obroke čez več let v 
skladu s členom 112(2) Uredbe (EU, 
Euratom) 2018/1046.

_____________________
6 Uredba (EU, Euratom) 2018/1046 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se 
uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, 
(EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, 
(EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, 
(EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, 
(EU) št. 283/2014 in Sklepa 
št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe 
(EU, Euratom) št. 966/2012 (UL L 193, 
30.7.2018, str. 1). 

Predlog spremembe 32

Osnutek sklepa
Člen 5

Osnutek Sveta Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Prenos presežka 

Vsi presežki prihodkov Unije nad 
skupnimi dejanskimi odhodki v 
proračunskem letu se prenesejo v 
naslednje proračunsko leto.

Predlog spremembe 33

Osnutek sklepa
Člen 6 – odstavek 2

Osnutek Sveta Predlog spremembe

2. Države članice kot stroške 
pobiranja zadržijo 25 % zneskov iz člena 

2. Države članice kot nadomestilo za 
kritje stroškov pobiranja zadržijo 10 % 
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2(1)(a). zneskov iz člena 2(1)(a).

Predlog spremembe 34
Osnutek sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

(ba) proračunsko obravnavo prihodkov 
iz glob za kršitve pravil konkurence in 
postopkov za ugotavljanje kršitev;

Predlog spremembe 35

Osnutek sklepa
 Člen 7 – odstavek 1 – točka b b (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

 (bb) pravili za določitev zneskov lastnih 
sredstev iz člena 2(1), ki se dajo na 
razpolago, vključno z veljavnimi 
vpoklicnimi stopnjami za lastna sredstva 
iz člena 2(1), v okviru omejitev, določenih 
v navedenih točkah, ter izračunom 
veljavne stopnje lastnih sredstev iz 
naslova bruto nacionalnega dohodka;

Predlog spremembe 36

 Osnutek sklepa
 Člen 7 – odstavek 1 – točka b c (novo)

Osnutek Sveta Predlog spremembe

 (bc) referenčnim bruto nacionalnim 
dohodkom, določbami za prilagoditev 
bruto nacionalnega dohodka in 
določbami za preračun zgornjih meja za 
plačila in obveznosti v primeru znatnih 
sprememb bruto nacionalnega dohodka 
za namene uporabe člena 2(1);
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OBRAZLOŽITEV

Soporočevalca opozarjata, da Evropski parlament že dolgo zagovarja korenito reformo virov 
lastnih sredstev EU. Prepričana sta, da je zdaj, 32 let po tem, ko je bila nazadnje uvedena nova 
kategorija virov lastnih sredstev (tj. prispevki iz naslova BND), pravi čas za preskok v strukturi 
sistema prihodkov EU. Utemeljitev za prenovo sistema in zlasti za zahtevo po uvedbi novih 
virov lastnih sredstev je trojna:
 

 ustvariti dodatne, po možnosti „sveže“ in neodvisne vire prihodkov za proračun EU, da 
se spodbudi financiranje bolj ambicioznega in v prihodnost usmerjenega večletnega 
finančnega okvira, ki bo lahko kril stroške uveljavljenih politik, utemeljenih na 
pogodbah, odhodke na novih prednostnih področjih, kot so naložbe za evropski zeleni 
dogovor, ter vsaj delno tudi izpad prihodkov, do katerega bo prišlo zaradi izstopa 
Združenega kraljestva;

 ustvariti dodatne koristi politik in evropsko dodano vrednost na področjih, kot so 
onesnaževanje okolja, določanje cen ogljika, odprava davčnih vrzeli, usklajevanje 
obdavčitve pravnih oseb in zajemanje drugih gibljivih davčnih osnov;

 ublažiti prevlado lastnih sredstev iz naslova BND ter tako povečati avtonomijo 
prihodkov proračuna EU in preseči dojemanje proračuna EU kot sistema fiskalnih 
transferjev. 

Soporočevalca podpirata prizadevanja, da bi gospodarske posledice krize COVID-19 
obravnavali z masovno mobilizacijo sredstev na temelju sistema virov lastnih sredstev. S 
spremenjenim sklepom se poviša zgornja meja lastnih sredstev in tako poveča fiskalni 
manevrski prostor Unije, ki tako lahko pooblasti Komisijo, da začne z izposojanjem 750 
milijard EUR v določenem časovnem obdobju.

Ta pobuda se, poleg zgoraj navedenih utemeljitev za uvedbo novih virov lastnih sredstev, opira 
še na en zelo prepričljiv argument, ki je razčlenjen tudi v sporočilu Komisije z naslovom 
Proračun EU kot gonilo načrta okrevanja za Evropo (COM(2020) 442 final). V sporočilu je 
predstavljen inovativen pristop k financiranju dolgoročnega odplačila sredstev, izposojenih v 
skladu s sklepom o virih lastnih sredstev, ki se dodelijo kot zunanji namenski prejemki v okviru 
instrumenta za okrevanje Next Generation EU in se izplačajo prek različnih obstoječih in novih 
programov porabe EU. Kot je Parlament sprva pojasnil in zagovarjal v svoji resoluciji z dne 15. 
maja 2020 o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje, je 
predvidena uvedba novih kategorij virov lastnih sredstev, prihodki iz teh pa naj bi na srednji 
oziroma dolgi rok krili stroške refinanciranja obresti in glavnice izposojenih zneskov. Tako bi 
bi se izognili skokovitemu povečanju nacionalnih prispevkov ali korenitemu zmanjšanju ravni 
proračunskih odhodkov in naložbenih instrumentov v okviru večletnega finančnega okvira. 
Predvsem državljani EU ne bi smeli občutiti ekonomskih posledic novih virov prihodkov, ki bi 
morali zlasti obremeniti mednarodne onesnaževalce ali multinacionalke. 

Soporočevalca priporočata, naj Evropski parlament podpre ta pristop in uvedbo novih virov 
lastnih sredstev na podlagi razlogov, navedenih zgoraj, postavi za pogoj za svoje soglasje k 
večletnemu finančnemu okviru, ki je del svežnja za okrevanje gospodarstva. Stroške 
odplačevanja posojil je treba kriti iz prihodkov iz novih virov lastnih sredstev. Poleg tega 
soporočevalca opozarjata, da je treba košarico novih lastnih sredstev uvesti s 1. januarjem 2021. 
Evropski parlament bi moral vztrajati, da so roki zavezujoči in da se institucije zavežejo 
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izvajanju tega načela v praksi od leta 2021, saj bo treba v tem letu že kriti prve obresti. Ne glede 
na načelo univerzalnosti bi ta ureditev določila minimalno raven prihodkov, ki jih je treba 
ustvariti, in približni profil prihodkov iz novih virov lastnih sredstev v obdobju do leta 2058. 

Ker drugi razlogi za resnično lastna sredstva ostajajo veljavni, bi bilo mogoče njihovo dodano 
vrednost še povečati.

Kar zadeva izbiro novih virov lastnih sredstev, predlaganih v tem osnutku poročila, sta se 
soporočevalca ravnala po širokem soglasju za vmesno poročilo o večletnem finančnem 
okviru/lastnih sredstvih iz novembra 2018, ko je Parlament na plenarnem zasedanju izrazil 
široko podporo za košarico iz naslednjih virov prihodkov: 

 obstoječa lastna sredstva (tradicionalni viri lastnih sredstev, zlasti carine, lastna sredstva 
iz naslova DDV, vendar poenostavljena, in preostala lastna sredstva iz naslova BND); 

 nova lastna sredstva, kot jih je maja 2018 predlagala Komisija, tj. na podlagi skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb, sistema za trgovanje z 
emisijami in nacionalnega prispevka na podlagi nereciklirane odpadne plastične 
embalaže;

 dodatne opcije na podlagi davka na finančne transakcije (četudi v okviru okrepljenega 
sodelovanja), davka na digitalne storitve in mehanizma za ogljično prilagajanje na 
mejah.
 

Revizijo sklepa o virih lastnih sredstev bi bilo treba uporabiti tudi za uresničitev nekaterih 
dolgoletnih zahtev Evropskega parlamenta, kot je obravnavanje glob kot dodatnih prihodkov.

Kar zadeva postopek, je treba zaradi spremenjenega predloga o virih lastnih sredstev in pravne 
strukture instrumenta za okrevanje Next Generation EU pospešiti sprejetje in ratifikacijo 
sklepa. Sprejetje in ratifikacija tega sklepa bosta omogočila začetek izvajanja evropskega 
instrumenta za okrevanje.

Sklep o sistemu virov lastnih sredstev poleg določitve in opredelitve kategorij virov lastnih 
sredstev vključuje tudi druge pomembne določbe, ki zadevajo različne vidike prihodkov 
proračuna EU, zlasti zgornjo mejo lastnih sredstev. Ta zgornja meja, izražena kot odstotek bruto 
nacionalnega dohodka EU, implicitno določa fiskalni manevrski prostor, ki je potreben za kritje 
dodatnih (predvidenih in nepredvidenih) obveznosti ter služi kot zavarovanje za dejavnosti 
dajanja in najemanja posojil EU. Ugodna bonitetna ocena EU in njena zmožnost, da jamči za 
in sklepa dolgoročne finančne zaveze, je dragocena in bi jo bilo treba v celoti izkoristiti v času 
izrednih finančnih potreb.

Sklep o sistemu virov lastnih sredstev morajo odobriti vse države članice, preden lahko začne 
veljati. Postopek ratifikacije je seveda dolgotrajen, Svet pa je Evropski parlament pozval, naj 
pospeši postopek priprave svojega zakonodajnega mnenja, da bo Svet lahko nadaljeval s 
sprejetjem v okviru postopka posvetovanja.

Soporočevalca si želiva, da bi bile odločitve o instrumentu za okrevanje sprejete hitro, ne da bi 
pri tem opustili ali žrtvovali ključne zahteve Evropskega parlamenta za naslednje obdobje 
finančnega okvira. Zato predlagava takojšnje glasovanje o najinem poročilu, da bo Svet lahko 
sprejel spremenjeni sklep o virih lastnih sredstev. Hkrati bi moral Parlament vztrajati in poiskati 
zavezujoče načine, da povezave med instrumentom Next Generation EU in uvedbo novih virov 
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lastnih sredstev, s katerimi se bo refinanciral dolg v duhu solidarnosti in po povsem evropski 
fiskalni logiki, ne bo mogoče preklicati.
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PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Prispevek v imenu Odbora za proračunski nadzor o predlogu sklepa Sveta o 
sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije (2018/0135(CNS))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za proračunski nadzor (CONT) je sklenil predložiti mnenje v obliki pisma o zgoraj 
omenjeni zadevi.

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot vodilni odbor, naj v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude.

V imenu odbora CONT bi bila zelo hvaležna, če bi lahko zagotovili, da bodo v resoluciji 
Parlamenta upoštevani stališča in premisleki odbora CONT o spodnjih točkah.

S spoštovanjem!

Monika Hohlmeier

POBUDE

1. pozdravlja spremenjeni predlog sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske 
unije, ki ga je pripravila Komisija v okviru svojega načrta za okrevanje Evrope, 
namenjenega odzivu na posledice pandemije koronavirusa; meni, da so zaradi razsežnosti 
posledic te pandemije potrebni izreden odziv in sredstva EU, ki bodo dopolnjevala uporabo 
nacionalnih proračunskih sredstev;

2. pozdravlja zlasti predlagani paradigmatski preskok, ki ga predlog prinaša in Evropski 
komisiji dovoljuje, da na kapitalskih trgih izjemoma najame posojila v višini do 
750 milijard EUR; podpira tudi začasno povečanje zgornjih meja lastnih sredstev kot nujen 
pogoj za oblikovanje prihodnje strategije zadolževanja, zlasti z ustvarjanjem obveznosti, ki 
se bodo raztezale prek več večletnih okvirov, tako ustvarjen manevrski prostor pa bo 
zagotavljal, da bo Unija sposobna najpozneje od leta 2028 odplačevati sredstva, ki si jih 
izposodi na kapitalskih trgih; poziva, naj se z vračanjem povezani stroški glavnice in 
obresti refinancirajo iz proračuna Unije nad zgornjimi mejami večletnega finančnega 
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okvira; vztraja, da mora biti metodologija vračanja pregledna in razumljiva ter omogočati 
nadzor; vztraja, da bi bilo treba sredstva odplačevati po vzdržnem in preglednem sistemu 
novih lastnih sredstev EU ter da bi morali prihodki iz resnično novih lastnih sredstev EU v 
celoti pokrivati odplačila, da se zagotovita verodostojnost in izvedljivost načrta 
odplačevanja; odplačevanje bi se moralo po možnosti začeti že pred letom 2028, odvisno 
od gospodarskega okrevanja EU, da bi se izognili nepotrebni obremenitvi naslednje 
generacije in preprečili reze v proračunu EU zaradi vračil v prihodnosti; ponovno poudarja, 
da Parlament ne bo odobril večletnega finančnega okvira 2021–2027 brez dogovora o 
reformi sistema virov lastnih sredstev EU, vključno z uvedbo košarice novih virov lastnih 
sredstev;

3. poudarja tudi, da bi morala Računsko sodišče in Parlament v postopku podelitve razrešnice 
skrbno nadzirati evidentiranje prihodkov iz posojil Unije kot zunanjih namenskih 
prejemkov v proračunu EU zaradi njihove velike finančne teže; poudarja, da so zaradi 
obsega teh dejavnosti najemanja posojil potrebni večje strokovno znanje in upravne 
zmogljivosti, da bi bile operacije najemanja in odplačevanja posojil učinkovite, poseben 
okvir za obvladovanje tveganja in nadzor, da se zagotovita zanesljivost računovodskih 
izkazov in natančno vrednotenje nastalih obveznosti; vseeno poudarja, da se bo pozorno 
spremljalo tudi nadzorovanje stroškov upravljanja; zahteva, da se poročilo o napredku v 
zvezi z načrtom izposojanja posreduje organu za proračunski nadzor, da ga bo mogoče 
ustrezno pregledati v okviru postopka podelitve razrešnice;

4. meni, da potreba po zagotavljanju verodostojnosti in vzdržnosti plačilne sposobnosti 
naslednje generacije krepi dolgoletne pozive Parlamenta, da se s 1. januarjem 2021 
uvedejo novi, ambiciozni in trdni prihodki po vsej EU, zlasti z zagotovitvijo stabilnih, 
učinkovitih in resnično evropskih virov lastnih sredstev za ohranjanje vzdržnosti modela 
sodelovanja med državami članicami v Uniji ter za krepitev in nadaljnji razvoj procesa 
evropskega povezovanja, ciljev politik Unije in visoke ravni naložb;

5. pozdravlja tri nove predlagane kategorije virov lastnih sredstev, ki vključujejo delež skupne 
konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb (CCCTB), 20-odstotni delež 
prihodkov iz sistema za trgovanje z emisijami in nacionalni prispevek, izračunan na podlagi 
količine nereciklirane odpadne plastične embalaže v vsaki državi članici, da bi na srednji rok 
dosegli samozadosten proračun EU; poziva Komisijo, naj predstavi s tem povezane 
zakonodajne predloge, da bi se ti novi viri lastnih sredstvih uvedli postopoma po pravno 
zavezujočem časovnem načrtu, poglobljeno analizo njihove osnove, metode zbiranja z oceno 
ustreznih stroškov zbiranja ter hkrati zagotovi, da jih bo mogoče revidirati; poudarja tudi, da 
prihodnji digitalni davek ne bi smel biti breme za MSP in da bi morala biti pravila, ki urejajo 
digitalni davek, čim bolj jasna in preprosta ter nebirokratska in da bi morala omogočati 
enostavno uporabo v praksi; 

6. opozarja na pomen uporabe lastnih sredstev za doseganje političnih ciljev Evropske unije, 
zlasti za reševanje globalnih izzivov podnebnih sprememb, socialne pravičnosti in 
digitalizacije;

7. vseeno ugotavlja, da predlog Komisije ne vključuje ocene učinka – v skladu s smernicami za 
boljše pravno urejanje – o tem, kdaj bo verjetno moč občutiti pričakovane gospodarske, 
okoljske ali socialne učinke ukrepov EU; poziva Komisijo, naj zagotovi dodatne informacije 



PE653.866v02-00 30/38 RR\1212397SL.docx

SL

o statističnih podatkih, ki bodo uporabljeni za izračun in pobiranje novih lastnih sredstev; 
meni, da je razpoložljivost teh informacij izjemno pomembna, da se zagotovita popolna 
revizijska sled in odgovornost; zahteva, da bi morale ta ocena učinka oziroma dodatne 
informacije, ki jih je treba zagotoviti, zlasti analizirati vpliv novih virov lastnih sredstev na 
mala in srednja podjetja;

8. v zvezi s tem opozarja, da predlagani sistem virov lastnih sredstev ne bi smel povečati davčne 
obremenitve davkoplačevalcev EU na splošno, da bi moral preprečiti obremenitev najbolj 
ranljivih za financiranje okrevanja in da bi moral voditi v sorazmerno zmanjšanje prispevka 
držav članic v proračun EU; meni, da mora imeti delež novih resnično lastnih virov sredstev 
pomembno vlogo na prihodkovni strani proračuna EU in zagotavljati spodbujanje poštenega 
notranjega trga;

9. ponovno poudarja tudi, da je potrebno dodatno izboljšanje upravljanja obstoječih prihodkov 
EU, zlasti poenostavljeno izvajanje vira lastnih sredstev iz naslova DDV in racionalizacija 
carinskih kontrol, da se zmanjšajo možnosti napak, nepravilnosti in goljufije, ki škodijo 
virom lastnih sredstev in finančnim interesom EU;

10. opozarja na zahtevo, da bi se morali prihodnji prihodki, ustvarjeni z izvajanjem politik EU 
in izvrševanjem predpisov EU, načeloma stekati v proračun EU, saj predstavljajo resničen 
vir prihodkov EU;

11. ponovno poudarja, da je pomembno čim prej odpraviti sedanji sistem popravkov in rabatov, 
ki v nobenem primeru ne bi smel ostati v veljavi dlje, kot predlaga Komisija, in sicer, da se 
postopoma odpravijo vsi rabati do leta 2025, kar bo privedlo do enostavnejše, pravičnejše, 
bolj demokratično odgovorne in bolj pregledne strukture sistema virov lastnih sredstev; 
vztraja, da bo moral biti sistem in porazdelitev prihodnjih rabatov pregleden in odgovoren; 
ponovno poudarja svoje stališče glede stroškov pobiranja carin, ki bi morali znašati 10 % 
svoje prvotne stopnje;

12. meni, da bo predlagani sistem financiranja EU na splošno ostal zapleten in da bi se moral 
nad njim izvajati povečan demokratični nadzor ter da bi morala zanj veljati večja 
demokratična odgovornost na ravni EU; v ta namen in v zvezi z revizijo pogodb EU poziva 
k spremembi člena 311 PDEU, da bi se okrepila vloga Parlamenta pri odločanju o sprejetju 
prihodnjih sklepov o lastnih sredstvih.
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PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

GR/av

D(2020) 22163

Johan Van Overtveldt

predsednik

Odbor za proračun

BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije

(2018/0135(CNS))

Spoštovani g. Van Overtveldt

Odbor ENVI zaradi zelo kratkih rokov v odboru BUDG ne bo mogel pravočasno glasovati o 
svojem osnutku mnenja o sistemu virov lastnih sredstev EU. Zato vam kot predsednik odbora 
ENVI skupaj s poročevalko tega odbora za predlog Sklepa Sveta o sistemu lastnih sredstev 
EU Esther de Lange posredujem prispevek odbora ENVI v obliki odstavkov resolucije in 
upam, da jih bo vaš odbor upošteval:

1. vztraja, da je treba instrument Next Generation EU pospremiti z verodostojnim načrtom 
odplačila, ki se bo začelo že v naslednjem večletnem finančnem okviru, če bodo 
ekonomske razmere to dopuščale, prek uvedbe pristnih, novih lastnih sredstev EU, da 
bi se izognili, da bi odplačilo negativno vplivalo na prihodnje generacije prihodnjih 
večletnih finančnih okvirov; meni tudi, da nova lastna sredstva v večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021-2027 ponujajo priložnost za povečanje trajnosti in preglednosti 
nad prihodki v proračunu Unije, za povečanje njene avtonomnosti in nazadnje boljši 
izkoristek preobrazbene zmogljivosti proračuna Unije; 

2. zato ponavlja, da sta reforma in uvedba novih lastnih sredstev od leta 2021 predpogoj 
za soglasje Parlamenta k novemu večletnemu finančnemu okviru;

3. poziva, naj se leta 2021 uvede košarica novih lastnih sredstev, ki bodo popolnoma v 
skladu s politikami Unije, med drugim glede okolja, zdravja in podnebja, ter poziva k 
hitremu dogovoru o pravno zavezujoči določbi in časovnem načrtu za uvedbo dodatnih 
lastnih sredstev v naslednjem večletnem finančnem okviru; 

4. ponovno potrjuje svoje stališče in podpira nova lastna sredstva, zlasti tista, ki prispevajo 
k ciljem Unije glede okolja, zdravja in podnebja, ter zlasti znaten delež dohodkov iz 
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sistema trgovanja z emisijami, prispevek za plastiko in mehanizem za ogljično 
prilagoditev na mejah;

5. ponovno izraža podporo predlogu za vir lastnih sredstev, ki temelji na nereciklirani 
odpadni plastični embalaži; poudarja, da mora njegov usmerjevalni učinek prednost 
nameniti preprečevanju ustvarjanja odpadkov v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki; 
poziva k učinkovitim mehanizmom evidentiranja in nadzora ter pojasnitvi metode 
izračuna;

6. ponovno poziva, naj se znaten delež razširjenega sistema trgovanja z emisijami 
obravnava kot lastno sredstvo, da bi podprli projekte Unije, kot so obnovljivi viri 
energije, shranjevanje in energetske povezave, pa tudi naložbe v prelomne 
nizkoogljične inovacije v industriji, ki so v skladu s Pariškim sporazumom ter cilji Unije 
glede podnebja in energije, zlasti ciljem podnebne nevtralnosti do leta 2050; meni, da 
to ne bi smelo biti v nasprotju z nacionalnimi proračuni, namenjenimi podnebni in 
energetski politiki (saj je temu namenjeno 50 % prihodkov v direktivi o EU ETS 
(Direktiva 2003/87/ES));

7. meni, da bi bilo treba – glede na to, da ni usklajenih mednarodnih ukrepov za obdavčitev 
kerozina, – na ravni Unije preučiti letalske prispevke na podlagi vsebnosti ogljika kot 
morebitno lastno sredstvo, da bi zagotovili nadaljnje spodbude za raziskave, razvoj in 
naložbe v učinkovitejša, nizkoogljična letala in goriva ter zajezili čedalje večje emisije 
v letalstvu, obenem pa zagotovili tudi enake konkurenčne pogoje v sektorju prevoza; 

8. poziva Komisijo, naj v letu 2021 predloži predlog mehanizma za ogljično prilagoditev 
na mejah kot novega lastnega sredstva za proračun Unije, da bi ga uvedli do 1. januarja 
2023, ob popolni skladnosti s pravili STO, da bi zagotovili enake konkurenčne pogoje 
v mednarodni trgovini ter zmanjšali emisije in nevarnost selitve virov CO2, ob tem pa 
internalizirali negativne zunanje stroške uvoženega blaga;

9. vztraja, da bi morali biti prihodki od novih lastnih sredstev namenjeni kritju stroškov 
odplačila zneskov, izposojenih v okviru instrumenta Next Generation EU; meni, da bi 
bilo treba zneske, ki bi jih ustvarila ta nova lastna sredstva in bodo ostali po kritju 
obveznosti odplačila, vključiti v proračun EU, da bi financirali prednostne naloge Unije;

10. pozdravlja predlog Komisije kot začetno točko za takojšnje in stalno povečanje zgornje 
meje lastnih sredstev, da bi izpolnili potrebe večletnega finančnega okvira in vključiti 
pričakovane posledice brexita, pa tudi za dodatno začasno povečanje zgornje meje na 
2 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU, ki je potrebno za izpolnitev potreb sklada 
za okrevanje in odpornost, prevzem odgovornosti v zvezi z izposojanjem sredstev in 
upoštevanje pričakovanega padca BND po recesiji zaradi krize.

Podobno pismo sem poslal Joséju Manuelu Fernandesu in Valérie Hayer, soporočevalcema 
odbora BUDG za sistem virov lastnih sredstev EU.

S spoštovanjem!
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PISMO ODBORA ZA USTAVNE ZADEVE

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o predlogu sklepa Sveta o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije 
(COM(2018)0352 – C9-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

Spoštovani g. Van Overtveldt

Odbor za ustavne zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 14. julija 2020 je odbor odločil, da bo pripravil 
mnenje v obliki pisma.

Odbor za ustavne zadeve je vprašanje obravnaval na sejah z dne 14. julija 2020 in 27. avgusta 
2020. Na zadnji od sej1 se je odločil, da Odbor za proračun, kot pristojni odbor, pozove, da v 
predlog resolucije vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Antonio Tajani

POBUDE

1. ponavlja svoje stališče, da je sedanji sistem virov lastnih sredstev prezapleten, diskriminatoren, 
nepregleden in za državljane EU nerazumljiv; poudarja, da je njegova temeljita reforma nujna 
za povečanje razpoložljivosti prihodkov, predvidljivosti, učinkovitosti, jasnosti in pravičnosti;

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Antonio Tajani, predsednik; Gabriele Bischoff, podpredsednica; Charles 
Goerens, podpredsednik; Giuliano Pisapia, podpredsednik; Sandro Gozi, pripravljavec mnenja; 
Aleksander Aleksandrov Jordanov (Alexander Alexandrov Yordanov) (namesto Brica Hortefeuxa), 
Gerolf Annemans, Gunnar Beck (namesto Antonia Marie Rinalda), Damian Boeselager, Geert Bourgeois, 
Fabio Massimo Castaldo, Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal 
Durand, Esteban González Pons, Laura Huhtasaari, Niklas Nienaß (namesto Daniela Freunda), Paulo 
Rangel, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut Scholz, Pedro Silva Pereira, László 
Trócsányi, Mihai Tudose, Guy Verhofstadt, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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2. poudarja, da je treba hitro uvesti nova resnična lastna sredstva v skladu s stališčem Evropskega 
parlamenta2 in priporočili skupine na visoki ravni za lastna sredstva, da bi oblikovali trden 
proračun Unije, osredotočen na skupni evropski interes, ki se bo lahko spoprijel z današnjimi 
izzivi, zlasti prispeval k financiranju gospodarskega okrevanja po pandemiji COVID-19 in 
izravnal dodatne stroške, do katerih bo prišlo zaradi programa Next Generation EU, ter bo 
končal pristop �„pravičnega donosa“ in prinesel rezultate, ki so pomembni za evropske 
državljane; želi spomniti, da pravna obveznost proračunu EU zagotoviti resnična lastna 
sredstva izhaja neposredno iz Pogodb EU; poudarja, da bi morala biti nova lastna sredstva 
usklajena s cilji politike Unije in bi jih bilo treba obravnavati neodvisno od velikosti proračuna;

3. meni, da je bil prispevek na podlagi BND doslej zanesljiv in stabilen vir prihodkov za proračun 
EU od njegove uvedbe leta 1988, da pa njegovo postopno preoblikovanje iz preostalih 
sredstev v proračunu EU v prevladujoč element ne upošteva v celoti duha Pogodb, v skladu s 
katerima si Unija za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna 
sredstva, njen proračun pa se v celoti financira iz lastnih sredstev; poudarja, da so pogajanja o 
velikosti nacionalnih prispevkov doslej vodili predvsem politični in finančni premisleki, ne pa 
potreba po določitvi proračunov, ki bodo izpolnili ugotovljene potrebe in zaveze ter da je to 
prispevalo k lažni in škodljivi percepciji, po kateri so prispevki v proračun EU zgolj prenosi 
med neto plačniki in neto prejemniki, ne pa nujni prispevek za koristi, ki jih zagotavlja EU; 
zato meni, da bi morala uvedba novih resničnih lastnih sredstev postopoma nadomestiti 
prispevek na podlagi BND;

4. ponovno poziva, naj se čim prej ukinejo vsi proračunski rabati in popravni mehanizmi, da bi 
zagotovili pravično obravnavo med državami članicami; v zvezi s tem želi spomniti, da je v 
Montijevem poročilu o prihodnjem financiranju EU poudarjeno, da je proračun EU zaradi 
rabatov in popravkov regresiven, saj bogatejše države članice, ki uživajo rabate, manj 
prispevajo v proračun EU v deležu BND kot revnejše države članice; meni, da je zgodovinski 
razlog za njihov obstoj prenehal obstajati, kot je Združeno kraljestvo zapustilo EU; je zato 
razočaran, da so bili v sklepih izredne seje Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 ti rabati 
ohranjeni, v nekaterih primerih pa celo povečani;

5. pozdravlja spremenjeni predlog Komisije z dne 27. maja 2020, katerega cilj je pooblastiti 
Komisijo, da si na kapitalskih trgih izposodi 750 milijard EUR v cenah iz leta 2018, ki se bodo 
prenesle k programom Unije v skladu z instrumentom Evropske unije za okrevanje (Next 
Generation EU) za obvladovanje posledic pandemije COVID-19; izpostavlja koristi uvedbe 
dodatnih finančnih zmogljivosti na ravni Unije, ki bi bile na voljo nemudoma prek tovrstne 
izposoje sredstev, pri čemer bi se odplačilo opravilo iz proračuna EU, ter uvedbe novih 
resničnih lastnih sredstev s tem namenom; pozdravlja predlog Komisije glede povečanja 
zgornje meje lastnih sredstev na 1,4 % BND in začasnega povečanja zgornje meje lastnih 
sredstev na 2,0 % BND za prevzem odgovornosti v zvezi z obveznicami za okrevanje; vendar 
meni, da bi moralo začasno povečanje zgornje meje lastnih sredstev nato ostati na voljo, da bi 
lahko izpolnili potrebe večletnega finančnega okvira in sklada za okrevanje ter upoštevali 
pričakovan padec BND po recesiji zaradi pandemije COVID-19, pa tudi, da bi EU omogočili, 

2 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče 
Parlamenta z namenom doseči dogovor (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)), 
P8_TA(2018)0449.

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem okviru, lastnih sredstvih in 
načrtu za okrevanje (2020/2631(RSP)), P9_TA(2020)0124 in Resolucija Evropskega parlamenta z dne 
23. julija 2020 o sklepih z izrednega zasedanja Evropskega sveta od 17. do 21. julija 2020 
(2020/2732(RSP)), P9_TA(2020)0206.
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da se bo lahko oprla na večji proračun za izpolnitev svojih političnih ambicij;

6. želi spomniti na svoje stališče, da bi moral biti cilj uvedbe košarice novih lastnih sredstev do 
konca večletnega finančnega okvira 2021–2027 kritje vsaj stroškov v zvezi s svežnjem za 
okrevanje Next Generation EU (glavnica in obresti), da bi zagotovili verodostojnost in trajnost 
načrta svežnja za odplačevanje;

7. meni, da predlagani mehanizem, ki vključuje „izposojo in porabo“ ter uporabo namenskih 
prejemkov, spoštuje načela proračunskega ravnotežja in proračunske discipline ter celovitost 
sistema lastnih sredstev, kot so zapisani v členih 310, 311 in 323 PDEU; 

8. vztraja, da so za novi mehanizem potrebni ustrezno parlamentarno soodločanje in 
odgovornost Evropskega parlamenta ter čim več preglednosti; prav tako poziva Svet, naj tesno 
vključi Parlament in sodeluje z njim v vseh fazah postopka sprejetja sklepa o sistemu lastnih 
sredstev; vztraja, da mora to veljati za odločitve o določitvi prednosti in razdelitvi sredstev za 
vse instrumente, ki se financirajo prek zunanjih namenskih prejemkov v okviru programa Next 
Generation EU;

9. predlaga, naj se zagon, ki ga pomeni konferenca o prihodnosti Evrope, uporabi za razpravo o 
koristih spremembe Pogodb, da bi zagotovili, da bosta Parlament in Svet tista, ki bosta z 
večinskim glasovanjem sprejemala določbe v zvezi z lastnimi sredstvi Unije na podlagi 
resničnih lastnih sredstev, neodvisnih od nacionalnih proračunov, in premislek o tem, kako bi 
bilo mogoče spremeniti proces odobritve v državah članicah v takšnem primeru, pa tudi za 
preučitev, kako bi bilo mogoče košarico resničnih lastnih sredstev bolje umestiti v Pogodbi; 
meni, da bi bilo mogoče s tem zagotoviti tako stalnost kot učinkovitost sistema lastnih sredstev 
in omogočiti resnično evropsko fiskalno politiko, s čimer bi dosegli napredek pri delovanju in 
odpornosti Evropske unije. 
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