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Predlog spremembe  4 

Bernd Kölmel, Richard Ashworth, Anders Primdahl Vistisen, Ashley Fox, Angel 

Džambazki (Angel Dzhambazki), Raffaele Fitto 

v imenu skupine ECR 

 

Poročilo A8-0298/2015 

José Manuel Fernandes, Gérard Deprez 

Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2016 - vsi oddelki 

11706/2015 – C8-0274/2015 – 2015/2132(BUD) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0298/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o stališču Sveta o predlogu splošnega proračuna 

Evropske unije za proračunsko leto 2016 (11706/2015 – C8-0274/2015 – 

2015/2132(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 Sklepa Sveta 2007/436/ES, Euratom z dne 7. junija 2007 o sistemu 

virov lastnih sredstev Evropskih skupnosti
1
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 

dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 

in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002
2
, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020
3
 (uredba o večletnem finančnem 

okviru), 

– 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 poslovodenju
4
 (medinstitucionalni 

sporazum), 

                                                 
1
  UL L 163, 23.6.2007, str. 17. 

2
  UL L 298, 26.10.2012, str. 1. 

3
  UL L 347, 20.12.2013, str. 884. 

4
  UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 29. aprila 2015 o načrtu prihodkov in odhodkov 

Evropskega parlamenta za proračunsko leto 2016
1
, 

– ob upoštevanju predloga splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2016, 

ki ga je Komisija sprejela 24. junija 2015 (COM(2015)0300), 

– ob upoštevanju stališča o predlogu splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko 

leto 2016, ki ga je Svet sprejel 4. septembra 2015 in ga 17. septembra 2015 posredoval 

Parlamentu (11706/2015 – C8-0274/2015), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Evropskemu svetu in 

Svetu z dne 23. septembra 2015 o obvladovanju begunske krize: takojšnji operativni, 

proračunski in pravni ukrepi v okviru evropske agende o migracijah (COM(2105)0490), 

– ob upoštevanju člena 88 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun in mnenj drugih zadevnih odborov (A8-

0000/2015), 

Oddelek III 

Splošni pregled 

1. pozdravlja predlog proračuna Komisije za leto 2016 kot korak v pravo smer; vseeno 

ugotavlja, da so mogoči še precejšnji prihranki pri učinkovitosti, zato odobrava 

spremembe, ki jih je predlagal Svet, in njegovo osredotočenost na javnofinančno 

odgovornost; 

2. ugotavlja, da različica proračuna za leto 2016, ki jo predlaga Parlament, delno odraža 

politične prednostne naloge, sprejete v omenjenih resolucijah z dne 11. marca 2015 o 

splošnih smernicah
2
 in z dne 8. julija 2015 o pooblastilu za trialog

3
; ne glede na to 

obžaluje odločitev Parlamenta, da bo presegel meje večletnega finančnega okvira 2014–

2020, o katerem se je dogovoril s Komisijo in Svetom; ocenjuje, da je to neodgovorno 

zaradi stanja javnih financ v številnih državah članicah; 

3. poudarja, da je treba zgornje meje večletnega finančnega okvira 2014–2020 spoštovati, 

zlasti glede na skorajšnji pregled prednostnih nalog tega okvira; obžaluje odločitev 

Parlamenta, da bo povsem izčrpal razliko do zgornje meje v razdelkih 1a, 1b in 3 ter 

pustil malo manevrskega prostora v razdelku 4 proračuna za leto 2016; meni, da je 

mogoče iz teh kršitev zgornjih meja sklepati, da slednje niso prenizke, temveč da bi 

moral imeti Parlament kot organ soodločanja o proračunu bolj stvaren in odgovoren 

pristop do porabe; 

4. predlaga, da bi bilo treba povečanje tega proračuna prednostno nameniti spopadanju z 

migracijsko in begunsko krizo; se zaveda, da te krize ne bo mogoče rešiti samo z 

denarjem; kljub temu obžaluje nesposobnost Parlamenta, da bi opredelil prednostne 

                                                 
1
  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0172. 

2
  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0060. 

3
  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0263. 
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naloge, zmanjšal potrato sredstev in porabo osredotočil na ukrepe za blažitev te krize, 

zlasti v jasno opredeljivih proračunskih vrsticah, kjer je sposobnost črpanja majhna, 

stopnja izvrševanja pa nizka; meni, da stališče Parlamenta ogroža odzivanje Evrope na 

omenjeno krizo; 

5. je seznanjen z dopolnilnim pismom št. 2/2016, ki ga je Komisija objavila 14. oktobra 

2015; pozdravlja povečanje sredstev za reševanje težav v kmetijskem sektorju; kljub 

temu poziva Komisijo, naj znova preuči razdelka 3 in 4, da bi poiskala možnosti za 

prihranke, ki bi vsaj delno prispevali k financiranju ukrepov za blažitev migracijske in 

begunske krize; 

6. znova izraža prepričanje, da je treba v proračunu Unije spoštovati politične obveznosti, 

ki so jih tri institucije že prevzele, zlasti v zvezi z Evropskim skladom za strateške 

naložbe (EFSI) in pobudo za zaposlovanje mladih; je prepričan, da nespoštovanje teh 

obveznosti ne bo spodkopalo le dolgoročne ekonomske verodostojnosti Parlamenta, pač 

pa tudi zmožnost za izvajanje nujnih, kratkoročnih prednostnih nalog v proračunu 2016; 

7. poudarja, da je treba spoštovati skupno izjavo o načrtu plačil za obdobje 2015–2016, o 

kateri so se Parlament, Svet in Komisija
1
 dogovorili v skladu s skupno zavezo o 

zmanjšanju zaostankov pri neporavnanih zahtevkih za izplačilo za kohezijske programe 

iz obdobja 2007–2013 na približno 2 milijardi EUR do konca leta 2016 ter o 

preprečevanju nastanka takšnih nevzdržnih zaostankov v prihodnje; 

8. podpira posebne instrumente kot izredne ukrepe, ki jih je mogoče uporabiti v izjemnih 

okoliščinah, in meni, da ti instrumenti pričajo o zadostni prilagodljivosti v večletnem 

finančnem okviru; je prepričan, da sedanja migracijska in begunska kriza upravičuje 

uporabo posebnih instrumentov; vseeno obžaluje, da dodatnih finančnih sredstev, 

potrebnih za ustrezno odzivanje EU na krizo, ni bilo mogoče najti v obstoječih 

proračunskih vrsticah, zlasti tistih brez jasne dodane vrednosti EU; je zaskrbljen, da bo 

stališče Parlamenta zahtevalo večkratno uporabo posebnih instrumentov v številnih 

postavkah, kar bo spodkopalo sposobnost za odzivanje na druge nepredvidene 

okoliščine v letu 2016; 

Podrazdelek 1a – Konkurenčnost za rast in delovna mesta 

9. znova izraža podporo modernemu proračunu, ki bo dal prednost zaposlovanju, 

podjetjem in podjetništvu, zlasti proračunskim vrsticam z največjim potencialom, da 

prispevajo k zaposlovanju in rasti; priznava, da bi utegnilo imeti stališče Komisije in 

Sveta negativen kratkoročni učinek na nekatere proračunske vrstice; vseeno želi, da se 

tudi v prihodnjih proračunih EU velika pozornost posveti zaposlovanju, spodbujanju 

rasti ter raziskavam in razvoju; 

10. opozarja na nedavni dogovor o EFSI; obžaluje, da je Svet predlagal zmanjšanje že 

dogovorjenih odhodkov za Obzorje 2020 in instrument za povezovanje Evrope; 

obžaluje tudi s stališča javnih financ neodgovorno odločitev Parlamenta, da bo proračun 

EU povečal prek zgornjih meja večletnega finančnega okvira, da bi lahko proračunski 

vrstici Obzorja 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope povečal na raven pred 

                                                 
1
  Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0263, priloga II. 
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sprejetjem EFSI, s čimer je povsem spodkopal sporazum o večletnem finančnem okviru 

med tremi institucijami; poziva vse strani, naj opustijo politično merjenje moči in 

spoštujejo sporazuma o EFSI in večletnem finančnem okviru, ki so ju potrdile; 

Podrazdelek 1b – Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija 

11. se zaveda, da v idealnih okoliščinah zneskov iz predloga Komisije ne bi smeli zniževati; 

kljub temu opozarja na pomen javnofinančne odgovornosti; zato pozdravlja spremembe 

Sveta, ki je želel ohraniti financiranje najmanj razvitih regij in zmanjšati financiranje 

najbolj razvitih regij kot zgled evropske solidarnosti; 

12. se zaveda, da je brezposelnost mladih poseben problem v številnih državah članicah; 

vseeno obžaluje odločitev Parlamenta, da bo povečal financiranje pobude za 

zaposlovanje mladih prek zgornje meje večletnega finančnega okvira zaradi 

izplačevanja precejšnjih sredstev v preteklih letih, obsežnega vnaprejšnjega financiranja 

in argumenta Komisije, da povečanje obveznosti v proračunu 2016 ni nujno potrebno; 

spominja, da je zaposlovanje v veliki meri odgovornost držav članic, in slednje poziva, 

naj naredijo čim več, da bi zmanjšale visoko raven brezposelnosti in rešile posebne 

težave mladih; 

Razdelek 2 – Trajnostna rast: naravni viri 

13. pozdravlja predlog proračuna Komisije; se vseeno strinja z oceno Sveta, da obstajajo 

pomembna področja, kjer prihaja do neučinkovitosti, kot so spremembe v predlogu 

spremembe proračuna št. 7/2015; zato potrjuje zmerno zmanjšanje obveznosti in plačil, 

ki ga Svet predlaga za razdelek 2; 

14. podpira povečanje porabe za blažitev krize v kmetijskem sektorju, zlasti v industriji 

mlečnih izdelkov, kot predlaga Komisija v dopolnilnem pismu št. 2/2016, in potrjuje 

stališče Parlamenta v zvezi s tem; pozdravlja ta sveženj, ki vključuje niz ukrepov za 

blažitev dolgoročnih posledic ruskega embarga za evropske kmete; 

Razdelek 3 – Varnost in državljanstvo 

15. pozdravlja povečanje odhodkov za migracije in begunce, ki ga je Komisija predvidela v 

predlogu proračuna za leto 2016 in dopolnilnem pismu št. 2/2016; se kljub temu 

sprašuje, ali je Komisija dovolj temeljito preučila vse možnosti za prerazporeditev 

odobrenih proračunskih sredstev v razdelku 3, zlasti ker je Svet našel priložnost za 

prihranek 25 milijonov EUR v obveznostih in 35 milijonov EUR v plačilih; izraža 

kritiko na račun uporabe instrumenta prilagodljivosti v znesku 1,5 milijarde EUR, ker 

Komisija in Parlament nista znala ustvariti prihrankov; znova izraža prepričanje, da je v 

razdelku 3 veliko proračunskih vrstic z majhno dodano vrednostjo EU, iz katerih bi 

lahko proračunska sredstva preusmerili v vrstice za spopadanje z migracijsko in 

begunsko krizo;  

16. je prepričan, da je treba strogo ločevati med azilno in migracijsko politiko; meni, da so 

potrebne dolgoročne praktične, trajnostne in razumne rešitve, da bi preprečili nadaljnje 

umiranje ljudi, ki skušajo zaprositi za azil v EU, pa tudi učinkovito zagotovili varnost 

na mejah in notranjo varnost;  
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Razdelek 4 – Evropa v svetu 

17. je seznanjen s precejšnjim povečanjem porabe v predlogu proračuna za leto 2016, ki ga 

je pripravila Komisija, v primerjavi s proračunom za leto 2015; se strinja s Svetom, da 

razlika do zgornje meje zaradi tega povečanja odhodkov ni dovolj velika; podpira 

stališče Sveta, ki še vedno predvideva precejšnje povečanje odhodkov za manj razvite 

države, da bi ublažili težave v soseščini; obžaluje, da bi v primeru, da bi obveljalo 

stališče Parlamenta, v razdelku 4 razlika do zgornje meje znašala samo 50.000 EUR, kar 

še zdaleč ni dovolj za spopadanje z nepredvidenimi okoliščinami v letu 2016; kot zgled 

nepredvidenih okoliščin navaja skupni akcijski načrt EU in Turčije, ki ga je Svet potrdil 

15. oktobra 2015
1
 in ki ga EU ne bo mogla financirati, če bo stališče Parlamenta 

sprejeto; 

18. vseeno pozdravlja ukrepe, ki jih je Komisija napovedala v sporočilu z dne 23. 

septembra 2015 in potrdila v dopolnilnem pismu št. 2/2016; dvomi, da je Komisija 

preučila možnosti za prihranke, ki jih je Svet našel v razdelku 4; znova poudarja, da je 

predlog spremembe proračuna št. 7/2015 dokaz, da so znatne prerazporeditve na 

prednostna področja mogoče; poudarja, da migracijske in begunske krize samo z 

denarjem ne bo mogoče rešiti; meni, da bi bilo treba dodatna sredstva ustrezno ciljno 

usmeriti ter porabiti na pregleden in odgovoren način, da bo zadoščeno prednostnim 

potrebam; 

19. meni, da bi morali sredstva za spopadanje z migracijsko in begunsko krizo usmeriti v 

vzroke, ne pa posledice problema; poudarja, da je treba begunce podpreti v bližini 

njihovih domovin, na primer s krepitvijo ustreznih agencij EU in regionalnega 

skrbniškega sklada EU v Siriji;    

Razdelek 5 – Uprava  

20. meni, da upravni odhodki Komisije ne bi smeli biti varni pred prihranki na račun večje 

učinkovitosti, ki so jih morale poiskati državne uprave; meni, da bi morala Komisija 

glede na to, da se EU sooča s številnimi krizami, navsezadnje s posledicami svetovne 

gospodarske krize, za zgled simbolično ustvariti precejšnje prihranke zaradi 

učinkovitosti, da bi izkazala solidarnost s težavami, s katerimi se otepajo državne 

uprave;   

Agencije 

21. v splošnem podpira ocene Komisije glede proračunskih potreb agencij; se strinja z 

odločitvijo Parlamenta, da bo povečal financiranje agencij na področju migracij, kot so 

Evropski azilni podporni urad, Frontex, Europol, Eurojust, eu.LISA, Cepol in Agencija 

EU za temeljne pravice; obžaluje poskuse Parlamenta, da bi povečal odhodke za druge 

agencije, ki očitno niso prednostnega pomena; 

Plačila 

                                                 
1
  Sklepi Evropskega sveta z dne 15. oktobra 2015, EUCO 26/15.  
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22. spominja na zaveze Parlamenta, Sveta in Komisije, da bodo preprečili kopičenje 

neporavnanih računov; zato obžaluje odločitev Parlamenta, da bo korenito povečal 

obveznosti, ki jih bo pozneje Komisija s težavo poravnala; prav tako obžaluje odločitev 

Sveta, da dejansko porabo vztrajno zmanjšuje na raven, nižjo od obveznosti; poziva obe 

instituciji, da ravnata odgovorno; 

Drugi oddelki 

Oddelek I – Evropski parlament 

23. poudarja, da bi bilo mogoče pri odhodkih iz proračuna Parlamenta veliko prihraniti, 

zlasti če bi se odrekli farsi z organizacijo plenarnih zasedanj v Bruslju in Strasbourgu; 

poziva Parlament in Svet, naj pripravita načrt za enotni sedež, kot je v skladu s Fox-

Häfnerjevim poročilom, sprejetim 20. novembra 2013, zahtevala velika večina 

poslancev Parlamenta
1
; meni, da službena potovanja med Brusljem in Strasbourgom 

izničijo vsa prizadevanja Parlamenta, da bi obveljal za odgovornega porabnika javnih 

financ, in močno škodujejo njegovemu ugledu v javnosti;   

24. je prepričan, da bi Parlament lahko prihranil še veliko proračunskih sredstev, če bi 

zmanjšal število uradnikov, s tem pa tudi potrebe po pisarniških prostorih in stavbah, 

opustil projekte, kot je Hiša evropske zgodovine, in prenehal pretirano promovirati 

svoje politike; 

25. meni, da bi bilo mogoče nadaljnje proračunske prihranke doseči s prestrukturiranjem 

medparlamentarnih delegacij ter delegacij v skupnih parlamentarnih odborih, odborih za 

parlamentarno sodelovanje in večstranskih parlamentarnih skupščinah, kar bi omogočilo 

zmanjšanje števila delegacij in njihovih skupnih stroškov; 

26. meni, da so v proračunu Parlamenta mogoči nadaljnji prihranki, če se zmanjša 

prispevek za ustanavljanje političnih strank in fundacij, pa tudi izdatki za parlamentarno 

pomoč; je seznanjen, da je generalni sekretar predsedstvu posredoval predlog za 

vzpostavitev novega ravnotežja med akreditiranimi parlamentarnimi pomočniki in 

lokalnimi pomočniki; pričakuje, da bo končna odločitev začela veljati najpozneje 

julija 2016 in da bo upoštevana veljavnost sedanjih pogodb; 

27. obžaluje stališče Parlamenta o cilju petodstotnega zmanjšanja števila zaposlenih, ki je v 

nasprotju z duhom in načeli dogovora s Komisijo in Svetom, vključenega v 

medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013
2
; je seznanjen s priporočili 

Odbora za proračunski nadzor glede razrešnice za leto 2013
3
; meni, da bi lahko 

Parlament svoj proračun zmanjšal za 10 % odstotkov, ne da bi bile osrednje naloge 

poslancev kakorkoli oškodovane; znova izraža zaskrbljenost, ker urad predsednika 

parlamenta zaposluje veliko število ljudi, kar 35, med drugim dva šoferja in osebnega 

parlamentarnega slugo; se strinja, da je to zelo sporno in da gre za slab zgled krčenja 

stroškov in javnofinančne odgovornosti v Parlamentu; 

                                                 
1
  Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0498. 

2
  UL C 373, 20.12.2013, str. 5.  

3
  Sprejeta besedila, P7_TA(2015)0121. 
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28. je seznanjen, da Parlament nasprotuje povečanju števila sodnikov Sodišča Evropske 

unije; meni, da bi morala biti reforma, če bo izvedena, proračunsko nevtralna; 

29. poziva k temeljiti analizi stroškov in koristi Ekonomsko-socialnega odbora in Odbora 

regij, da bo mogoče oceniti njuno dodano vrednost za EU; 

o 

o     o 

30. je še vedno prepričan, da bi moral proračun EU prinašati dodano vrednost, ne pa 

posegati v pravice in odgovornosti vlad držav članic; poziva vse strani, naj sprejmejo 

odgovoren proračun, pri čemer pa posebno pozornost posvetijo blažitvi migracijske in 

begunske krize; 

31. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, drugim 

zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom. 

Or. en 

 

 


