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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(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
(COM(2018)0325 – C9-0201/2018 – 2018/0135(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2018)0325) in spremenjenega predloga 
(COM(2020)0445),

– ob upoštevanju člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o 
ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, na podlagi katerih se je Svet 
posvetoval s Parlamentom (C9-0201/2018),

– 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 14. 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 člena 82 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0000/2020),

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.



PE653.866v01-00 6/23 PR\1208077SL.docx

SL

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2. poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o 
delovanju Evropske unije in člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za 
atomsko energijo;

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

4. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog 
Komisije;

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

Predlog spremembe 1

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1a) Sklep o sistemu virov lastnih 
sredstev poleg tega 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 okviru 
večletnega finančnega okvira ter ne bi 
smeli voditi v skokovito povečanje 
nacionalnih prispevkov. Zato bi bilo treba 
te stroške kriti s prihodki iz resničnih 
novih virov lastnih sredstev. Vsi zneski iz 
teh novih virov lastnih sredstev, ki 
presegajo sredstva, potrebna za kritje 
obveznosti vračanja v danem letu, bi se 
morali stekati v proračun Unije kot 
splošni prihodki. Po koncu načrta 
vračanja bi morali vsi novi viri lastnih 
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sredstev še naprej financirati proračun 
Unije kot splošni prihodki.

Or. en

Obrazložitev

Novi viri lastnih sredstev so predpogoj, da Evropski parlament odobri naslednji večletni 
finančni okvir, in sicer zaradi že utemeljenih razlogov – uskladitev politik in blažitev 
prevladujočega položaja lastnih sredstev iz naslova BND – in ker refinanciranje stroškov 
izposojenih sredstev v okviru instrumenta Next Generation EU s prihodki iz novih virov 
lastnih sredstev predstavlja močan razlog za reformo. Uvesti bi jih bilo treba takoj, kjer 
okoliščine to dopuščajo, oziroma postopoma, skozi naslednje obdobje, če še ni pravne 
podlage zanje. Po končanem odplačevanju bi morala ta nova lastna sredstva ostati v 
proračunu EU kot splošni prihodek.

Predlog spremembe2

Predlog sklepa
Uvodna izjava 1 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(1b) Nove kategorije virov lastnih 
sredstev bi bilo treba uvesti dovolj zgodaj, 
da bodo prihodki iz njih na voljo, ko 
nastopijo obveznosti v zvezi z obrestmi in 
odplačevanjem. Prihodki iz teh virov 
lastnih sredstev bi morali zadostovati vsaj 
za kritje stroškov glavnice in obresti vračil 
ter drugih s tem povezanih stroškov v 
celoti. Novi viri lastnih sredstev bi morali 
biti usklajeni s cilji politik Unije ter 
podpirati evropski zeleni dogovor, pa tudi 
delovanje enotnega trga in prizadevanja 
za izboljšanje učinkovitosti obdavčitve 
dohodkov pravnih oseb. 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 s takšnimi značilnostmi.

Or. en
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Obrazložitev

Opcije za nova lastna sredstva, navedene v vmesnem poročilu, so uravnotežene in se 
dopolnjujejo, kar zadeva usmeritve politik, sektorje in distribucijski učinek. Z njimi bi 
povečali raznolikost in odpornost prihodkov proračuna EU ter pokrili stroške odplačevanja 
za instrument Next Generation EU. Novi prihodki ne bi smeli obremeniti posameznih 
davkoplačevalcev iz EU, temveč zajeti dobičke ali gibljive davčne osnove, ki se izogibajo 
davkom, ali pa biti usklajeni s trajnostnimi cilji politik EU.

S predlogi sprememb člena 2(1) ne poskušamo našteti vseh možnih razpoložljivih opcij.

Predlog spremembe 3

Predlog sklepa
Uvodna izjava 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(5) Računsko sodišče, Evropski 
parlament in države članice so že večkrat 
kritizirali sedanji sistem za določanje 
lastnih sredstev iz naslova davka na 
dodano vrednost. Zato je izračunavanje teh 
lastnih sredstev primerno poenostaviti.

(5) Lastna sredstva iz naslova davka 
na dodano vrednost so uveljavljen vir 
proračunskih prihodkov 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 davka 
na dodano vrednost. Zato je izračunavanje 
teh lastnih sredstev primerno poenostaviti.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 4

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6) 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 in za 

(6) 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 
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zmanjšanje prispevkov iz naslova bruto 
nacionalnega dohodka držav članic v letni 
proračun Unije je treba uvesti nove 
kategorije 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.

večje odražanje vloge proračuna Unije pri 
delovanju enotnega trga, za večjo podporo 
ciljem politik Unije in za zmanjšanje 
prispevkov iz naslova bruto nacionalnega 
dohodka držav članic v letni proračun 
Unije je treba uvesti nove kategorije 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. 
Poleg tega bi bilo treba nove vire lastnih 
sredstev na osnovi mehanizma za ogljično 
prilagajanje na mejah, davka na digitalne 
storitve in davka na finančne transakcije v 
ta namen uvesti takoj, ko bodo 
vzpostavljeni temeljni pravni pogoji.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 5

Predlog sklepa
Uvodna izjava 6 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(6a) Dodatne vire lastnih sredstev bi 
bilo treba uvesti v skladu s pravno 
zavezujočim časovnim razporedom, o 
katerem sta se dogovorila Evropski 
parlament in Svet, da bi zagotovili 
pravočasno sprejetje temeljne zakonodaje 
in njeno delovanje, da bodo prihodki na 
voljo, ko bodo nastali stroški. Komisija bi 
morala v zvezi s tem pripraviti 
zakonodajne predloge.

Or. en

Obrazložitev

Košarica novih virov lastnih sredstev, ki bi temeljila na prihodkih iz različnih sektorjev in bi 
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imela različne distribucijske učinke v državah članicah, bi povečala raznolikost in odpornost 
prihodkov proračuna EU. Ti viri bi bili svež tok prihodkov in njihov skupni znesek bi 
zadostoval za kritje stroškov odplačevanja v okviru instrumenta Next Generation EU.

Predlog spremembe 6

Predlog sklepa
Uvodna izjava 8

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(8) Unija kot svojo prioriteto šteje 
doseganje cilja zmanjšanja emisij za vsaj 
40 % med letoma 1990 in 2030, kot je se je 
zavezala v Pariškem sporazumu o 
podnebnih spremembah. Sistem Evropske 
unije za trgovanje z emisijami je eden od 
glavnih instrumentov 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 nanje, je 
primerno uvesti nov vir lastnih sredstev za 
proračun EU v okviru tega. 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 Sveta20, 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.

(8) Unija kot svojo prioriteto šteje 
doseganje cilja zmanjšanja emisij za vsaj 
40 % med letoma 1990 in 2030, kot je se je 
zavezala v Pariškem sporazumu o 
podnebnih spremembah. Sistem Evropske 
unije za trgovanje z emisijami je eden od 
glavnih instrumentov 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 nanje, je 
primerno uvesti nov vir lastnih sredstev za 
proračun EU v okviru tega. 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 Sveta20, 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. Lastna sredstva 
iz naslova evropskega sistema za 
trgovanje z emisijami bi bilo treba 
opredeliti tudi tako, da bodo vključeni 
morebitni dodatni prihodki iz prihodnje 
razširitve področja uporabe direktive o 
sistemu za trgovanje z emisijami na nove 
sektorje ali geografske regije.
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__________________ __________________
20 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 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

20 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 
Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 
96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 7

Predlog sklepa
Uvodna izjava 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9) V skladu s strategijo Unije za 
plastiko lahko proračun Unije prispeva k 
zmanjšanju onesnaževanja z odpadno 
plastično embalažo. Lastna sredstva, ki 
temeljijo na nacionalnem prispevku, 
sorazmernem s količino nereciklirane 
odpadne plastične embalaže v vsaki državi 
članici, bodo zagotovila spodbudo za 
zmanjšanje potrošnje plastike za enkratno 
uporabo ter spodbudila recikliranje in 
krožno gospodarstvo. Hkrati bodo lahko 
države članice po lastni presoji sprejele 
najprimernejše ukrepe za dosego teh ciljev 
v skladu z načelom subsidiarnosti.

(9) V skladu s strategijo Unije za 
plastiko lahko proračun Unije prispeva k 
zmanjšanju onesnaževanja z odpadno 
plastično embalažo. Lastna sredstva, ki 
temeljijo na nacionalnem prispevku, 
sorazmernem s količino nereciklirane 
odpadne plastične embalaže v vsaki državi 
članici, bodo zagotovila spodbudo za 
zmanjšanje potrošnje plastike za enkratno 
uporabo ter spodbudila recikliranje in 
krožno gospodarstvo. 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.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 8

Predlog sklepa
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Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(9a) Ukiniti bi bilo treba rabate in 
druge popravne mehanizme. Morebitni 
rabati bi se morali po potrebi odobriti v 
obliki pavšalnega zneska, za katerega se 
za omejeno obdobje postopnega 
opuščanja začasno zmanjša prispevek 
države članice na podlagi BND.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog sklepa
Uvodna izjava 11

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(11) Zadržanje 20 % zneskov 
tradicionalnih lastnih sredstev, ki so jih 
zbrale države članice, za stroške zbiranja, 
pomeni, da velik delež lastnih sredstev ni 
dan na razpolago proračunu Unije. Delež, 
ki ga zadržijo države članice za stroške 
zbiranja 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.

(11) Zadržanje 20 % zneskov 
tradicionalnih lastnih sredstev, ki so jih 
zbrale države članice, za stroške zbiranja, 
pomeni, da velik delež lastnih sredstev ni 
dan na razpolago proračunu Unije. Delež, 
ki ga zadržijo države članice za stroške 
zbiranja 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.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 10

Predlog sklepa
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) V skladu s četrtim odstavkom (12) V skladu s četrtim odstavkom 
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člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Svet določi izvedbene ukrepe za 
sistem virov lastnih sredstev Unije. Takšni 
ukrepi bi morali vključevati splošne in 
tehnične določbe, ki se uporabljajo za vse 
vrste lastnih sredstev in pri katerih je še 
posebej pomemben ustrezen parlamentarni 
nadzor. Ti ukrepi bi morali vključevati 
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 
zbiranja 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.

člena 311 Pogodbe o delovanju Evropske 
unije Svet določi izvedbene ukrepe za 
sistem virov lastnih sredstev Unije. Takšni 
ukrepi bi morali vključevati splošne in 
tehnične določbe, ki se uporabljajo za vse 
vrste lastnih sredstev in pri katerih je še 
posebej pomemben ustrezen parlamentarni 
nadzor. Ti ukrepi bi morali vključevati 
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 
zbiranja 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. 

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Predlog spremembe 11

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 a 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13a) Da se ohrani zadostna razlika do 
zgornje meje iz sklepa o virih lastnih 
sredstev, ki Uniji omogoča, da pokrije vse 
svoje finančne in pogojne obveznosti, ki 
zapadejo v katerem koli danem letu, bi bilo 
treba zgornjo mejo iz sklepa o virih lastnih 

(13a) Da se ohrani zadostna razlika do 
zgornje meje iz sklepa o virih lastnih 
sredstev, ki Uniji omogoča, da pokrije vse 
svoje finančne in pogojne obveznosti, ki 
zapadejo v katerem koli danem letu, bi bilo 
treba zgornjo mejo iz sklepa o virih lastnih 
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sredstev povečati na 1,40 % zneska bruto 
nacionalnega dohodka držav članic po 
tržnih cenah za odobritve plačil in na 
1,46 % za odobritve za prevzem 
obveznosti.

sredstev povečati na 1,50 % zneska bruto 
nacionalnega dohodka držav članic po 
tržnih cenah za odobritve plačil.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Obrazložitev

Zvišanje za 0,1 odstotne točke BND za stalno zgornjo mejo lastnih sredstev (povečanje z 1,40 
na 1,50 %) bi omogočilo povečanje večletnega finančnega okvira, kar bi bilo na splošno v 
skladu z ustaljenim stališčem Evropskega parlamenta.

Ukiniti bi bilo treba zgornjo mejo lastnih sredstev za obveznosti, saj gre za dejansko omejitev 
odhodkov na osnovi pravne podlage, ki ne vključuje v celoti Evropskega parlamenta kot veje 
proračunskega organa. Ustrezneje bi bilo, če bi bila sprejeta na podlagi člena 312 PDEU. 
Urejen razvoj obveznosti in plačil je mogoče zagotoviti v okviru različnih postopkov in 
zakonodaj.

Predlog spremembe 12

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13f) Vračanje sredstev, izposojenih za 
zagotavljanje nepovratne podpore, 
vračljive podpore prek finančnih 
instrumentov ali oblikovanja rezervacij za 
proračunska jamstva ter pripadajočih 
obresti, bi se moralo financirati iz 
proračuna Unije. Izposojena sredstva, ki 
se odobrijo kot posojila državam članicam, 
bi bilo treba vrniti iz zneskov, prejetih od 
upravičenih držav članic. Uniji je treba 
dodeliti potrebna sredstva in jih dati na 
razpolago, da bo lahko krila vse svoje 
finančne in pogojne obveznosti, ki izhajajo 
iz izjemnega in začasnega pooblastila za 
najemanje posojil, v katerem koli danem 
letu ter v vseh okoliščinah v skladu s 
členom 310(4) PDEU in členom 323 
PDEU.

(13f) Vračanje sredstev, izposojenih za 
zagotavljanje nepovratne podpore, 
vračljive podpore prek finančnih 
instrumentov ali oblikovanja rezervacij za 
proračunska jamstva ter 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 vrniti iz zneskov, prejetih od 
upravičenih držav članic. Uniji je treba 
dodeliti potrebna sredstva in jih dati na 
razpolago, da bo lahko krila vse svoje 
finančne in pogojne obveznosti, ki izhajajo 
iz izjemnega in začasnega pooblastila za 
najemanje posojil, v katerem koli danem 
letu ter v vseh okoliščinah v skladu s 
členom 310(4) PDEU in členom 323 
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PDEU.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0445)

Predlog spremembe 13

Predlog sklepa
Uvodna izjava 13 i

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(13i) Zgornje meje za odobritve plačil in 
zgornjo mejo za prevzem obveznosti 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.

(13i) 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.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Predlog spremembe 14

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) 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); dejanska 
vpoklicna stopnja ne presega 100 %;

Or. en
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Predlog spremembe 15

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 – pododstavek 1 – točka e b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(eb) davka na finančne transakcije, ki 
ga je treba pobrati v skladu z Direktivo 
Sveta (EU) št. […/…], z veljavnimi 
vpoklicnimi stopnjami v znesku deleža, ki 
ne presega minimalnih stopenj iz 
navedene direktive; če se ta vir lastnih 
sredstev začasno izvaja v okviru 
okrepljenega sodelovanja, ne vpliva na 
države članice, ki ne sodelujejo v 
okrepljenem sodelovanju;

Or. en

Predlog spremembe 16

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

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ec) prihodkov, ustvarjenih z 
mehanizmom za ogljično prilagajanje na 
mejah iz predloga Komisije [.../...];

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog sklepa
Člen 2 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Evropski parlament in Svet 
najpozneje do 1. januarja 2028, brez 
poseganja v druge predloge, v tesnem 
sodelovanju s Komisijo določita pravno 
zavezujoč časovni razpored za uvedbo 
novih virov lastnih sredstev. Prihodki iz 
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teh virov zadostujejo vsaj za kritje 
stroškov izposojanja, ki nastanejo v okviru 
instrumenta za izposojanje, 
vzpostavljenega v skladu s členom 3b.
Komisija v zvezi s tem pripravi ustrezne 
zakonodajne predloge.
Prihodki iz košarice novih virov lastnih 
sredstev se knjižijo v proračun Unije od 
1. januarja 2021.

Or. en

Obrazložitev

Evropski parlament poziva k oblikovanju pravno zavezujočega koledarja za uvedbo košarice 
novih virov lastnih sredstev od leta 2021.

Predlog spremembe 18

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Skupni znesek lastnih sredstev, 
dodeljenih Uniji za pokrivanje letnih 
odobritev plačil, ne presega 1,40 % vsote 
bruto nacionalnih dohodkov 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.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Predlog spremembe 19

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Skupni letni znesek odobritev za 
prevzem obveznosti v proračunu Unije ne 
sme presegati 1,46 % vsote bruto 
nacionalnega dohodka vseh držav 
članic.“;

črtano
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Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Predlog spremembe 20

Predlog sklepa
Člen 3 – odstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

črtano

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Obrazložitev

Urejeno razmerje med obveznostmi in plačili je neločljiv vidik proračunskih odhodkov, zato 
ga ne bi smel urejati pravni okvir, ki izključuje Evropski parlament iz postopka odločanja.

Predlog spremembe 21

Predlog sklepa
Člen 3 b – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Vračilo glavnice sredstev, ki se 
uporabljajo za izdatke iz točke (b) odstavka 
1, in z njimi povezanih obresti se krije iz 
splošnega proračuna Unije. Proračunske 
obveznosti se lahko razdelijo na več let v 
letne obroke v skladu s členom 112(2) 
Uredbe (EU, Euratom) št. 2018/1046.

2. Vračilo glavnice sredstev, ki se 
uporabljajo za izdatke iz točke (b) odstavka 
1, in z njimi povezanih obresti se krije s 
prihodki iz novih virov lastnih sredstev, 
uvedenih v splošnem proračunu Unije. 
Proračunske obveznosti se lahko razdelijo 
na več let v letne obroke v skladu s členom 
112(2) Uredbe (EU, Euratom) 
št. 2018/1046.

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)
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Predlog spremembe 22

Predlog sklepa
Člen 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 5 črtano
Prenos presežka

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

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2018)0325)

Obrazložitev

Opredelitev presežka bi se morala določiti z izvedbeno uredbo, pri kateri lahko Evropski 
parlament odobri, da se presežek odbije od lastnih sredstev iz naslova BND ali da se šteje kot 
dodatna sredstva za odhodke v naslednjem letu.

Predlog spremembe 23

Predlog sklepa
Člen 6 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Države članice kot stroške zbiranja 
zadržijo 10 % zneskov iz člena 2(1)(a).

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

Or. en

(OPOMBA: besedilo iz COM(2020)0445)

Obrazložitev

Pojasniti je treba, da 10 % kot takšnih ni mišljeno kot kritje dejanskih stroškov pobiranja, ki 
se zelo razlikujejo med državami članicami, temveč gre za nadomestilo (nagrado ali 
spodbudo) za nacionalne organe, da v imenu Unije pobirajo in obdelujejo carine. Na stroške 
pobiranja ne bi smeli gledati kot na „skriti rabat“ za nekatere države članice, ki poberejo 
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zelo visok delež carinskih prihodkov EU.

Predlog spremembe 24
Predlog sklepa
Člen 7 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

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

Or. en

Obrazložitev

Izvedbena pravila – po postopku odobritve iz člena 311(4) PDEU – bi morala določati, da je 
treba dodatne prihodke, ki izvirajo iz glob zaradi kršitev pravil konkurence in postopkov za 
ugotavljanje kršitev, šteti kot dodatna sredstva za odhodke v naslednjem letu, ne pa da se 
odštejejo od preostalih lastnih sredstev iz naslova BND. Odobritve za prevzem obveznosti in 
odobritve plačil, ki izhajajo iz takšnih prihodkov, bi bilo treba prišteti k zgornjim mejam 
večletnega finančnega okvira.
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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 
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zavezujoče načine, da povezave med instrumentom Next Generation EU in uvedbo novih virov 
lastnih sredstev, s katerimi se bo refinanciral dolg v duhu solidarnosti in po povsem evropski 
fiskalni logiki, ne bo mogoče preklicati.


