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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 7/2020 za 
proračunsko leto 2020 – posodobitev prihodkov (iz lastnih sredstev)
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/1999(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (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. 
966/20121 in zlasti člena 44 Uredbe,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil 
dokončno sprejet dne 27. novembra 20192,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropske unije5,

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 7/2020, ki ga je Komisija sprejela 
dne 6. julija 2020 (COM(2020)0424),

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 7/2020, ki ga je Svet 
sprejel xx. julija 2020 in ga xx. julija 2020 posredoval Evropskemu parlamentu 
(00000/2020 – C9-0000/2020),

– ob upoštevanju člena 94 in 96 Poslovnika,

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

1 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
2 UL L 57, 27.2.2020.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
4 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
5 UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
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A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 7/2020 posodobitev prihodkovne strani 
proračuna, da se upošteva najnovejši razvoj dogodkov,

B. ker je pandemija COVID-19 močno spremenila napoved za evropsko gospodarstvo in se 
po napovedi Komisije iz pomladi 2020 pričakuje, da se bo gospodarstvo Unije letos 
skrčilo za rekordnih 7,5 %, čemur bo v letu 2021 sledilo okrevanje v višini 6,1 %, kar 
pa ne bo dovolj, da bi v celoti nadoknadili letošnjo izgubo, in ker se vse slabše 
gospodarske razmere odražajo v napovedi lastnih sredstev za leto 2020,

B. ker sta potrebni dve vrsti prilagoditev prihodkovne strani proračuna, in sicer 
posodobitev ocen za tradicionalna lastna sredstva ter lastna sredstva iz naslova davka na 
dodano vrednost (DDV) in bruto nacionalnega dohodka (BND), da bi se upoštevale 
novejše gospodarske napovedi, in posodobitev popravka za Združeno kraljestvo,

C. ker je treba tudi druge prihodke posodobiti, da bi se upoštevale končno plačane globe in 
denarne kazni do junija 2020 ter negativne razlike v menjalnih tečajih,

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 7/2020, ki ga je predložila Komisija 
in je namenjen posodobitvi prihodkovne strani proračuna;

2. odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 7/2020;

3. naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 7/2020 
dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim 
zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.


