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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

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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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;

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 

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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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, 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. 


