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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Evropski svet je na seji dne 15. in 16. decembra 2005 od Komisije zahteval, da predstavi 
predlog novega sklepa o lastnih sredstvih Evropske unije ter spremenjeno različico delovnega 
dokumenta o britanskem rabatu, in sicer z namenom izvrševanja sklepov Sveta o financiranju 
Unije ter zagotovitve, da bosta načeli enakosti in postopnosti temelj ureditve virov lastnih 
sredstev. Zato mora ta ureditev v skladu s sklepi Evropskega sveta iz Fontainebleauja leta 
1984 zagotoviti, da nobena država članica ne nosi proračunske obremenitve, ki presega njeno 
sorazmerno uspešnost.

Poglavitni del omenjenega predloga Komisije opredeljuje tehnične ukrepe za prilagoditev 
obstoječe zakonodaje o lastnih sredstvih, z namenom izvrševanja določil o posebnih 
ugodnostih za Nemčijo, Avstrijo, Nizozemsko in Švedsko, kot tudi metodo za izračun 
mehanizma popravka v korist Združenega kraljestva upoštevajoč znižanja, o katerih je bil dose
žen dogovor zaradi zagotavljanja popolne udeležbe Združenega kraljestva pri financiranju stro
škov sedanje širitve.

Lastna sredstva Unije naj bi bila "finančni vir, ki je ločen in neodvisen od držav članic". Tako je 
bil do sedaj temelj lastnih sredstev Unije sestavljen iz carin, kmetijskih dajatev, dajatev na 
sladkor in DDV-ja, leta 1988 pa so bili dodani še prihodki na osnovi BDP. Sedanji predlog ne 
spreminja obstoječih razmer.

Vendar so zaradi globalizacije in posledičnega zmanjšanja carin postali prihodki na osnovi BDP 
ključni vir za financiranje pretežnega dela proračuna, ki vpliva na višino sredstev iz naslova 
DDV in, še pomembneje, določa zgornjo mejo sredstev, do katerih je Skupnost upravičena. 
Zaradi vsega tega je mehanizem lastnih sredstev postal preživet in zastarel. Če bo ostal, kakr
šen je, Unija v prihodnjih letih ne bo imela dovolj sredstev za soočanje s prihodnjimi izzivi in 
doseganje lastnih ciljev. Treba je predlagati nov sistem samofinanciranja, ki je celovit, 
pregleden ter lahko Uniji v prihodnjih letih zagotovi zadostno raven prihodkov.

Ob upoštevanju tega je Evropski svet na svojem decembrskem zasedanju Komisijo pozval, da 
opravi celovit, obsežen pregled, ki bo zajel vse vidike odhodkov in prihodkov EU, še zlasti 
pomembno pa je nedavno sklenjenemu medinstitucionalnemu sporazumu priložiti izjavo, ki 
izrecno zagotavlja tesno sodelovanje Parlamenta pri pripravi takšnega pregleda.

Prav v tem okviru lahko pride do predlogov o novih, dinamičnih virih prihodkov Unije. Treba 
je opredeliti še obliko finančnih orodij oz. nabor najprimernejših finančnih mehanizmov za 
zadovoljevanje prihodnjih potreb Skupnosti. Vsakršen predlog v tej smeri bi moral kot ključna 
elementa ohraniti plačila držav članic na osnovi odstotka BDP ter njihovega relativnega 
bogastva. Možno je predvideti tudi dopolnilna sredstva, sestavljena iz niza finančnih orodij, kot 
so npr. odstotek DDV-ja, delež od dobička podjetij ali delež od dohodnine.
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1 UL C ... / Še neobjavljeno v UL.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za regionalni razvoj poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoje poročilo 
vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
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 poro
ča 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.

(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 poro
ča 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. Pri pripravi tovrstnega pregleda 
in oblikovanju predlogov bi morala 
Komisija upoštevati delo in priporočila 
Evropskega parlamenta v skladu s pogoji 
izjave, priložene medinstitucionalnemu 
sporazumu med Evropskim parlamentom, 
Svetom in Komisijo o proračunski 
disciplini in dobrem finančnem 
poslovodenju iz leta 2006.

Predlog spremembe 2
Člen 9
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V okviru celovitega, splošnega pregleda, ki 
bo zajel vse vidike porabe, in pregleda virov 
sredstev EU, o katerem bo poročala v 
obdobju 2008/2009, Komisija začne splošni 
pregled sistema virov lastnih sredstev, pri 
čemer po potrebi pripravi ustrezne predloge.

V okviru celovitega, splošnega pregleda, ki 
bo zajel vse vidike porabe, in pregleda virov 
sredstev EU, o katerem bo poročala v 
obdobju 2008/2009, Komisija začne splošni 
pregled sistema virov lastnih sredstev, pri 
čemer po potrebi pripravi ustrezne predloge.
Pri pripravi tovrstnega pregleda in 
oblikovanju predlogov Komisija upošteva 
delo in priporočila Evropskega parlamenta 
v skladu s pogoji izjave, priložene 
medinstitucionalnemu sporazumu med 
Evropskim parlamentom, Svetom in 
Komisijo o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju iz leta 
2006.


