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POBUDE 

Odbor za proračunski nadzor poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog 

resolucije vključi naslednje pobude: 

A. ker bi bilo treba v razmerah, ko so viri skromni, znova pripisati pomen zaščiti finančnih 

interesov EU pri povečevanju prihodkov proračuna EU iz virov lastnih sredstev; ker bi 

bilo treba tak pomen znova pripisati tudi poglobljenemu sodelovanju in skupnemu delu 

Komisije in držav članic; 

B. ker je proračun EU prvenstveno naložbeni proračun z določenimi funkcijami 

prerazporejanja med državami članicami ter služi predvsem podpiranju skupnih politik 

in ciljev EU, tako da zagotavlja začetni kapital za srednje do dolgoročne naložbe; 

C. ker bi moral biti eden glavnih ciljev proračuna EU podpirati pospešeno rast in 

zaposlovanje manj razvitih regij, da bi se dosegla enaka raven gospodarske in družbene 

razvitosti v vseh državah članicah, k temu cilju pa bi morala občutno prispevati tudi 

povečana raba lastnih sredstev; 

1. meni, da bi bilo treba vire lastnih sredstev osredotočiti v projekte, ki lahko ustvarijo 

največjo evropsko dodano vrednost; poudarja, da bi bilo treba odhodke osredotočati na 

področja, za katera je financiranje na evropski ravni nepogrešljivo, oziroma tja, kjer bi 

bilo financiranje na nacionalni ravni premajhno za uresničitev evropskega cilja; 

2. poudarja, da je sedanji sistem virov lastnih sredstev prezapleten in daje nesorazmeren 

poudarek neto saldom med državami članicami; podpira uvedbo novih virov lastnih 

sredstev, saj bo to zmanjšalo odvisnost proračuna EU od prispevkov držav članic na 

osnovi BND in poenostavilo dodeljevanje finančnih sredstev EU politikam in 

prednostnim nalogam EU; meni, da bi se moral delež dejanskih novih lastnih sredstev 

povečati na vsaj 50 % prihodkov proračuna EU; 

3. meni, da so bližnja pogajanja o naslednjem večletnem finančnem okviru in brexitu 

priložnost, da EU reformira sistem virov lastnih sredstev; meni, da bi morale Komisija 

in države članice pripraviti reformo na osnovi jasnih in splošno dogovorjenih načel; 

zato poziva države članice, naj se lotijo poglobljene reforme tega sistema in omogočijo 

zanesljivejše, bolj vzdržno in predvidljivo financiranje EU, ki bo tudi preglednejše in 

odgovornejše do državljanov EU; poziva Komisijo, naj razmisli o priporočilih, ki jih je 

skupina na visoki ravni za lastna sredstva predstavila v poročilu o prihodnjem 

financiranju EU; 

4. poziva Komisijo in države članice, naj v okviru reforme uvedejo spodbude in 

spodbujajo države članice k naložbam v evropski projekt, prav tako pa opustijo rabate 

in popravne mehanizme, saj bo tako struktura preprostejša, stabilnejša, pravičnejša in 

preglednejša; v zvezi s tem meni, da bi morali biti državni prispevki v proračun EU 

izključeni iz izračuna primanjkljaja v okviru pakta za stabilnost in rast; 

5. poziva države članice, naj upoštevajo tveganja, ki jih lahko povečanje lastnih sredstev 

pomeni za sistem zbiranja prispevkov, saj bi bilo treba v tem primeru uvesti potrebna 

varovala; 
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6. opozarja, da je treba utrditi obstoječe sisteme nadzora in uvesti nove mehanizme za 

preprečevanje goljufij in nepravilnosti, ki lahko škodujejo finančnim interesom EU pri 

zbiranju novih lastnih sredstev; v zvezi s tem poziva Komisijo, naj bo pripravljena in 

naj predlaga ustrezne ukrepe za zaščito finančnih interesov EU, če in ko bodo države 

članice uvedle nove vire lastnih sredstev proračuna EU; 

7. obžaluje neskladnosti v carinskih kontrolah, ki se izvajajo v EU, in obsežne goljufije, ki 

vplivajo na sistem zbiranja lastnih sredstev; poudarja pomen carinskih inšpekcij in s tem 

povezanega pobiranja carinskih dajatev; opozarja na izgubo prihodkov zaradi vrzeli na 

področju DDV in čezmejnih goljufij pri njegovem obračunavanju; poudarja, da prihaja 

zaradi tihotapljenja visoko obdavčenih proizvodov do precejšnje izgube prihodkov v 

proračunih EU in držav članic; poziva Komisijo, naj z dejansko uskladitvijo, ki bi 

izboljšala zbiranje tradicionalnih virov lastnih sredstev, okrepila skupno politiko na 

področju carinskih kontrol; 

8. opominja, kako pomembno je omogočiti in pospešiti izmenjavo informacij z organi, kot 

sta OLAF in Europol, da se bo mogoče boriti proti carinskim goljufijam in čezmejnemu 

davčnemu kriminalu; zlasti opozarja na čedalje več primerov nadnacionalnih goljufij na 

področju DDV, znanih tudi pod imenom „davčni vrtiljaki“, in poziva Komisijo, naj 

dodatno zaostri ukrepe za preprečevanje in odpravljanje tovrstnih goljufij; meni, da je 

treba obvezno optimizirati sredstva iz naslova DDV na praktični ravni, pri tem pa se ne 

sme dodatno obremeniti državljanov EU in držav članic; 

9. meni, da bi morali na novo sprejeti viri lastnih sredstev ustrezati trem osnovnim 

merilom: preprostosti, enakopravnosti in demokratičnemu nadzoru; opominja, da bi bilo 

treba pri iskanju novih virov financiranja upoštevati načela, ki jih je omenila skupina na 

visoki ravni za lastna sredstva; poudarja, da bi moral biti novi sistem evropskim 

davkoplačevalcem razumljiv in pregleden, in obžaluje, da nekatere države EU trenutno 

izvajajo politiko igre z ničelno vsoto; meni, da proračunskih pogajanj ne vodi načelo 

evropske dodane vrednosti, temveč logika „pravičnega donosa“ za države in 

proračunskih saldov; 

10. spodbuja Komisijo in države članice, naj preučijo tudi druga davčna sredstva, ki jih 

imajo države članice EU na voljo in ki bi lahko zagotovila večjo evropsko dodano 

vrednost na nekaterih področjih politike, povezanih s tveganjem, hkrati pa povečala 

proračun EU ter zmanjšala vire, temelječe na BND in DDV; meni, da je treba sedanji 

sistem virov lastnih sredstev na osnovi DDV nadomestiti z dejanskim prenosom deleža 

DDV, odvedenega na državni ravni; meni, da bi lahko nove vire poiskali tudi na 

področju evropskih politik, kot so okoljska, energetska, podnebna in prometna; 

11. poudarja, da bi morala biti uporaba virov lastnih sredstev usmerjena v evropsko javno 

dobro, ki lahko v enaki meri koristi vsem državam članicam in za katerega ukrepanje na 

ravni EU ni samo pomembno, temveč nepogrešljivo, na primer če državne možnosti 

financiranja ne zadostujejo za uresničevanje prednostnih nalog in ciljev EU; v zvezi s 

tem poudarja, kako pomemben je proračun EU za pomoč pri nadaljnjem povezovanju 

EU in koheziji med državami članicami; ugotavlja, da dve področji s povečano 

evropsko dodano vrednostjo uživata tudi visoko podporo med državljani, in sicer 

raziskave in razvoj ter notranja in zunanja varnost; 

12. poudarja, da bi morala EU razmisliti o tem, da bi omejila delovanje na področjih, za 
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katera velja, da ima omejeno dodano vrednost ali da ne more izpolniti obljub; poudarja 

pa, da je treba pri opredeljevanju ambicioznih evropskih ciljev ustrezno dodeliti 

zadostna sredstva pri določanju novih ciljev pa poiskati nove finančne vire; 

13. izraža prepričanje, da se bodo državljani pozitivno odzvali na porabo lastnih sredstev za 

projekte notranje in zunanje varnosti, s čimer se bo povečala tudi njihova evropska 

dodana vrednost; je zaskrbljen zaradi nizke ravni odhodkov na nekaterih ključnih 

varnostnih področjih, kot so pripravljalni ukrepi za sodelovanje in raziskave na 

področju obrambe in varnosti; 

14. pozdravlja večjo porabo lastnih sredstev pri projektih, povezanih z raziskavami in 

razvojem, čeravno ostajajo dvomi glede tega, kakšne vrste projekti se financirajo; 

poudarja, da bi bilo treba odhodke osredotočati na projekte, ki so dolgoročno donosni in 

prinašajo koristi za EU, namesto da se financirajo programi, ki prinašajo le kratkoročne 

koristi; 

15. izraža zaskrbljenost, ker je za odhodke, povezane s podnebnimi spremembami, 

namenjen majhen delež proračuna Unije; vztraja, da bi bilo treba prihodke iz virov 

lastnih sredstev, porabiti za projekte, ki ustvarijo višjo evropsko dodano vrednost, tudi 

za boj proti podnebnim spremembam; 

16. poziva k odprti razpravi o ohranitvi ravni plačil za kohezijsko in skupno kmetijsko 

politiko v naslednjem programskem obdobju, pri čemer je treba upoštevati njuno 

dodatnost in visoko dodano vrednost za evropsko stabilnost, konkurenčnost in 

gospodarsko rast; 

17. poziva k ciljno usmerjenemu vzpostavljanju zmogljivosti v državah članicah, ki imajo 

težave s centralno upravljanimi programi, kot so instrument za povezovanje Evrope, 

Obzorje 2020 in Evropski sklad za strateške naložbe; 

18. poziva Komisijo, naj v teku naslednjega leta Parlamentu predloži sporočilo, v katerem 

bo pojasnila, kako namerava dolgoročne politične cilje, kot je strategija Evropa 2020, 

uskladiti z razmerami, ki bodo nastopile po večletnem finančnem okviru 2020; je trdno 

prepričan, da bi moral program EU za naslednje desetletje odigrati odločilno vlogo v 

postopku oblikovanja zaporednih večletnih finančnih okvirov; 

19. opozarja, da bi bilo treba pri dodeljevanju virov lastnih sredstev upoštevati dolgoročne 

projekte, kot sta Obzorje 2020 in 10 prednostnih nalog Junckerjeve Komisije; poziva 

Komisijo, naj svoje prednostne naloge usmeri v uspešno uresničevanje teh dolgoročnih 

projektov; 

20. meni, da bodo enostavnejša in jasnejša pravila prispevala k nemotenemu dodeljevanju 

sredstev ter povečala učinkovitost in preglednost, zaradi tega pa bo tudi manj napak; 

poziva Komisijo, naj ob upoštevanju navedenega pripravi akcijski načrt; 

21. je zaskrbljen glede načina merjenja razdelitve odhodkov; meni, da sistem proračunskega 

salda ni primeren za obravnavo projektov, ki vključujejo evropsko dodano vrednost, saj 

bi utegnilo biti mogoče te projekte izvesti v samo eni državi članici, s tem pa bi prišlo 

do neravnotežja med bilancami držav; 
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22. poudarja, da politike, ki bi koristile vsem državljanom EU in zagotavljale večjo 

evropsko dodano vrednost, niso privlačne z vidika neto salda; zato je prepričan, da bi 

bilo treba razviti novo metodo merjenja vrednosti projektov ter uvesti racionalizirano 

poročanje; 

23. ponovno poudarja, da je bistvenega pomena namenjati lastna sredstva za projekte, ki 

lahko ustvarijo največjo evropsko dodano vrednost, ne pa zgolj gledati račune držav 

članic; spodbuja Komisijo, naj pripravi velikopotezne predloge za nove vire lastnih 

sredstev; meni, da bi se tako lahko zmanjšal relativni delež na BND temelječih državnih 

prispevkov v proračun EU in s tem odpravila protievropska osredotočenost na golo 

donosnost neto salda; 

24. meni, da bi morala Komisija preučiti možnost dajatve za CO2 z oblikovanjem cen 

proizvodov, ki povzročajo emisije, pri tem pa uporabiti obdavčitev ali tržne 

instrumente, ter tako povečati proračun EU; meni, da bi lahko ta instrument prinesel 

precejšnjo evropsko dodano vrednost, saj bi lahko davek služil kot spodbuda za 

spremembo vedenja potrošnikov in proizvajalcev v smeri ogljično manj intenzivne 

prihodnosti; meni pa, da bi morala biti vsakršna davčna rešitev na ravni EU čim bolj 

nevtralna za skupni delež davkov posamezne države članice; poudarja, da bi bilo treba 

pri tej dajatvi upoštevati tudi obstoječi sistem za trgovanje z emisijami, da bi preprečili 

prekrivanje in navzkrižje sredstev in ciljev. 
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