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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 1

(1) Evropski svet je na srečanju v Bruslju 
15. in 16. decembra 2005 med drugim 
sklenil, da naj ureditev lastnih sredstev 
temelji na splošnem cilju enakosti. Ta 
ureditev mora zato v skladu z ustreznimi 
sklepi Evropskega sveta v Fontainebleauju 
leta 1984 zagotoviti, da nobena država 
članica ne more obdržati proračunske 
obremenitve, ki je prekomerna glede na 
njeno sorazmerno uspešnost. Zato je 
primerno uvesti določbe, ki bodo posebej 
obravnavale določene države članice.

(1) Evropski svet je na srečanju v Bruslju 
15. in 16. decembra 2005 med drugim 
sklenil, da naj ureditev lastnih sredstev 
temelji na splošnem cilju enakosti. Ta 
ureditev mora zato v skladu z ustreznimi 
sklepi Evropskega sveta v Fontainebleauju 
leta 1984 zagotoviti, da nobena država 
članica ne more obdržati proračunske 
obremenitve, ki je prekomerna glede na 
njeno sorazmerno uspešnost. Evropski svet z 
dne 15. in 16. decembra 2005 je sklenil, da 
se poleg številnih posebnih dogovorov za 
posamezne države članice glede 
odhodkovne strani proračuna ter rabata, ki 
ga uživa Združeno Kraljestvo, Avstriji, 
Nemčiji, Nizozemski in Švedski v obdobju 
2007–2013 odobri znižanje deležev 
prevzetih obveznosti iz sredstev DDV, 
Nizozemski in Švedski pa v istem obdobju 
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tudi bruto znižanje njunih letnih prispevkov 
iz BND. V tem okviru se začasno in le 
dokler v postopku pregleda 2008/2009 ne 
bo dosežen sporazum o pravičnejšem in 
preglednejšem novem sistemu virov lastnih 
sredstev uvedejo določbe, ki bodo posebej 
obravnavale določene države članice.

Or. en

Obrazložitev

Na začetku sklepa je treba jasno določiti, katere države članice bodo upravičene do posebnih 
določb, kaj te izjeme pomenijo in da obstajajo posebne določbe tudi za odhodkovno stran v 
proračunu. Uvodna izjava 8 je zato vključena v uvodno izjavo 1. Poleg tega mora biti 
popolnoma jasno, da je to za Evropski parlament lahko sprejemljivo le, dokler pri pregledu 
2008/2009 ne bo dosežen sporazum o novem sistemu.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 11

(11) Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 
2005 je Komisijo pozval, da opravi celovit, 
splošen pregled, ki bo zajel vse vidike 
porabe EU, in pregled virov sredstev ter o 
tem poroča v obdobju 2008/2009. V okviru 
tega bi morala Komisija začeti splošni 
pregled delovanja sistema virov lastnih 
sredstev, pri čemer bi po potrebi pripravila 
ustrezne predloge.

Evropski svet z dne 15. in 16. decembra 
2005 je Komisijo pozval, da opravi celovit, 
splošen pregled, ki bo zajel vse vidike 
porabe EU, in pregled virov sredstev ter o 
tem poroča v obdobju 2008/2009. V okviru 
tega bi morala Komisija začeti splošni 
pregled delovanja sistema virov lastnih 
sredstev, pri čemer bi pripravila ustrezne 
predloge, v skladu s pogoji, določenimi v 
izjavi o pregledu finančnega okvira, ki je 
priložena medinstitucionalnemu 
sporazumu z dne 17. maja 2006 o 
proračunski disciplini in dobrem 
finančnemu poslovodenju.

Or. en

Obrazložitev

Pozornost je usmerjena na odstavka 6 in 8 resolucije Evropskega parlamenta o 
medinstitucionalnem sporazumu. Parlament pričakuje, da bo Komisija pripravila konkretne 
predloge za spremembe Sklepa o sistemu virov lastnih sredstev. Zato se črta besedna zveza 
"po potrebi". Parlament bo udeležen na vseh stopnjah tega pregleda. Tako prihodkovna kot 
odhodkovna stran proračuna sta nujno potrebni reforme in Parlament je pripravljen 
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razpravljati o tem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 11 a (novo)

(11a) V svoji resoluciji z dne 17. maja 
20061 o medinstitucionalnem sporazumu je 
Evropski parlament navedel, da mora biti 
namen tega pregleda doseči sporazum o 
novem obsežnem finančnem sistemu, ki bo 
pravičen, obetaven, napreden in pregleden 
ter bo Uniji omogočil, da prilagodi svoje 
želje glede na lastna sredstva, namesto 
glede na prispevke držav članic. Poudaril 
je, da je nujna zlasti reforma sistema virov 
lastnih sredstev in odhodkovne strani 
proračuna, da bi se izognili ponovni boleči 
izkušnji nacionalnega barantanja o 
naslednji finančni perspektivi.
__________________________
1 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0210.

Or. en

Obrazložitev

Pozornost je usmerjena na odstavka 6 in 8 resolucije Evropskega parlamenta o 
medinstitucionalnem sporazumu. Parlament pričakuje, da bo Komisija pripravila konkretne 
predloge za spremembe Sklepa o sistemu virov lastnih sredstev. Zato se črta besedna zveza 
"po potrebi". Parlament bo udeležen na vseh stopnjah tega pregleda. Tako prihodkovna kot 
odhodkovna stran proračuna sta nujno potrebni reforme in Parlament je pripravljen 
razpravljati o tem.

Predlog spremembe, ki ga vlaga Elisabeth Schroedter

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 11 b (novo)

(11b) Poleg tega je Evropski parlament v 
svoji resoluciji z dne 18. maja 2006 o 
poročilu Komisije o letni politični strategiji1

poudaril, da bo le celovita ponovna ocena 
prihodkov, zlasti uvedba sistema dejanskih 
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lastnih sredstev, in odhodkov, zlasti uvedba 
sofinanciranja neposrednih plačil v 
kmetijstvu in prehod na politiko razvoja 
podeželja, Evropski uniji omogočila 
„preurediti sistem“, da se bo lahko soočila z 
izzivi hitro spreminjajočega se sveta.
__________________________
1 Besedila, sprejeta tega dne, P6_TA(2006)0221.

Or. en

Obrazložitev

Pozornost je usmerjena na odstavka 6 in 8 resolucije Evropskega parlamenta o 
medinstitucionalnem sporazumu. Parlament pričakuje, da bo Komisija pripravila konkretne 
predloge za spremembe Sklepa o sistemu virov lastnih sredstev. Zato se črta besedna zveza 
"po potrebi". Parlament bo udeležen na vseh stopnjah tega pregleda. Tako prihodkovna kot 
odhodkovna stran proračuna sta nujno potrebni reforme in Parlament je pripravljen 
razpravljati o tem.


