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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog 
resolucije vključi naslednje pobude:

1. ugotavlja, da sedanji sistem lastnih sredstev Unije za državljane ni pregleden ter več ne 
izpolnjuje ciljev, zapisanih v pogodbah, zlasti glede finančne neodvisnosti Unije; 

2. opozarja, da sedanji sistem, namesto da bi EU zagotavljal zadostna lastna sredstva za 
izvajanje njenih politik, izvaja financiranje Skupnosti, ki je evropskim državljanom 
nerazumljivo in vodi do osnovnih pogajanj med državami članicami, neto plačnicami ali 
neto prejemnicami, v skladu z načelom "pravičnega vračanja", ki v celoti ne upošteva več 
prednosti, ki jih partnerji Skupnosti uživajo zaradi njihove pripadnosti Uniji in je v 
nasprotju z vsako logiko kohezije; 

3. podpira zato ponoven temeljit pregled sistema financiranja Unije (odhodke in tudi 
prihodke), za katerega se je obvezala Komisija v obdobju 2008/2009 v skladu s sklepi 
Evropskega sveta decembra 2005 in izjave o ponovnem pregledu večletnega finančnega 
okvira, ki je priložena Medinstitucionalnemu sporazumu o proračunski disciplini in 
dobrem finančnem poslovodenju z dne 17. maja 2006;

4. meni, da je treba zasnovati nov sistem lastnih sredstev Unije:

– ki ga bodo sestavljala resnično lastna sredstva Skupnosti in ne prispevki držav v 
evropski proračun;

– ki bo Uniji zagotavljal zadostna sredstva za ustrezno financiranje njenih politik, zlasti 
ob upoštevanju prihodnje širitve;

– ki bo pregleden in razumljiv;

– za katerega bo veljal postopek odločanja in v popolnoma demokratičen nadzor;

– ki bo pravičen;

5. meni, da je zato v ta namen treba postopoma uvesti resnično lastna sredstva Unije, davčne 
narave, ki bodo vzpostavila neposredno povezavo med državljani in sredstvi Skupnosti, ki 
bodo učinkovita in pravična ter ne bodo povečala skupnega davčnega bremena 
davkoplačevalcev;

6. glede mehanizmov odločanja na področju lastnih sredstev pa:

– ponovno potrjuje svoje strinjanje z določbami, predvidenimi v evropski ustavi, tj. po 
eni strani temeljnimi določbami, ki so določene v evropskem zakonu Sveta in so bile 
sprejete po posvetovanju z Evropskim parlamentom ter so jih države članice sprejele 
na podlagi njihovih ustavnih določb, ter po drugi strani izvedbenimi ukrepi, 
določenimi z zakonom Sveta, sprejetimi s kvalificirano večino po pridobitvi privolitve 
Evropskega parlamenta; 

– opozarja, da so te določbe vendarle neločljiv del splošnega dogovora na področju 
financiranja Unije, ki je določen v evropski ustavi in temelji na naslednjih elementih: 
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● države članice imajo zadnjo besedo na področju lastnih sredstev;

● vključuje v pogodbo sedanje finančne perspektive prek zakona o večletnem 
finančnem okviru, ki zahteva soglasje Sveta in Parlamenta;

● odpravlja razlikovanje med obveznimi in neobveznimi izdatki v letnem proračunu;

● daje Parlamentu pooblastila, da odloča o celotnem letnem proračunu;  

7. poudarja, da se bo zaradi nadaljnjega poglabljanja evropskega političnega povezovanja 
postopek odločanja o lastnih sredstvih poenostavil tako, da bo učinkovitejši in bo 
Evropskemu parlamentu dal pooblastilo, da skupaj z nacionalnimi parlamenti držav članic 
odobrava ta sredstva in bo kot tak veljal za celotno Skupnost;

8. meni, da uspeh vse te revizije zahteva hkrati preoblikovanje sistema lastnih sredstev in 
ponovno oblikovanje ciljev izdatkov Unije za utrjevanje politik, ob upoštevanju razvoja 
procesa evropskega povezovanja, kot tudi na podlagi skupnega razmisleka Evropskega 
parlamenta, Komisije, Sveta in nacionalnih parlamentov;

9. zato pozdravlja metodologijo, ki jo je sprejel pristojni poročevalec, ki zadeva dialog z 
nacionalnimi parlamenti, kot tudi učinkovite razprave, ki so doslej potekale v 
parlamentarnih forumih o prihodnosti Evrope.


