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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v poročilo, ki ga 
sprejme, vključi naslednje pobude:

A. ker je EU v skladu s členom 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) zavezana 
spodbujanju enakosti med moškimi in ženskami ter vključevanju načela enakosti spolov v 
vse svoje ukrepe;

1. meni, da bi morala reformo na strani prihodkov pospremiti tudi reforma na strani 
odhodkov ter rabatov in popravkov, da bi povečali evropsko dodano vrednost odhodkov 
EU, tako da bi v skladu s priporočili iz Montijevega poročila1 vidno ponazorili povezavo 
med odhodki ter politikami in prednostnimi nalogami EU ter podprli politike EU na 
ključnih področjih, ki so v pristojnosti EU in imajo velik potencial za evropsko dodano 
vrednost, na primer varstvo temeljnih pravic, enotni trg, migracijska in azilna politika, 
regionalna politika in politika socialne kohezije, skupna kmetijska politika, varstvo okolja 
in podnebni ukrepi, energetska unija, skupna varnostna in obrambna politika, spodbujanje 
enakosti spolov, raziskave, tehnološki razvoj in zmanjševanje fiskalne heterogenosti 
enotnega trga;

Večletni finančni okvir

2. opozarja, da bi bilo treba nad porabo EU izvajati ustrezen demokratični nadzor, ji 
omogočiti ustrezno prilagodljivost in v zvezi z njo uveljavljati demokratično odgovornost, 
zaradi česar je potrebno polno sodelovanje Parlamenta v vseh fazah postopka odločanja o 
uredbi o večletnem finančnem okviru v skladu z njegovimi posebnimi pravicami, ki jih 
ima kot sozakonodajalec; glede na to, da sektorska zakonodaja ureja večino programov 
EU, poziva, naj se v Svetu začne glasovati s kvalificirano večino in naj se okrepi dialog 
med Svetom in Parlamentom pri pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru, 
preden Svet uradno predloži predlog uredbe o večletnem finančnem okviru Parlamentu v 
soglasje, in svari pred običajnim pristopom Evropskega sveta, ko od zgoraj navzdol 
določa splošne zgornje meje razdelkov, namesto da bi najprej ocenil dejanske potrebe 
programov;

3. poudarja dejstvo, da bi moral biti Parlament v celoti vključen v vse revizije večletnega 
finančnega okvira in da bi morale biti zaščitene njegove posebne pravice, ki jih ima kot 
enakopravna veja proračunskega organa; pozdravlja predlog Komisije za vmesni pregled, 
ki naj bi ga predložila do 1. januarja 2024, vendar obžaluje, da ni predlagala pravno 
zavezujoče in obvezne vmesne revizije s posebnim postopkom, ki bi vključeval zavezujoč 
časovni razpored, ki bi Parlamentu omogočil polno sodelovanje; vztraja, da se bodo 
morala v zvezi z vmesno revizijo večletnega finančnega okvira izvesti polnopravna 
pogajanja med Parlamentom in Svetom;

4. opozarja na dejstvo, da je večkrat pozval k uskladitvi prihodnjih večletnih finančnih 
okvirov s trajanjem parlamentarnega obdobja in mandata Komisije; obžaluje dejstvo, da 
Komisija ni pripravila jasnega predloga, v katerem bi bile določene metode za praktično 

                                               
1 Končno poročilo in priporočila skupine na visoki ravni za lastna sredstva o prihodnjem financiranju EU, 
sprejeta decembra 2016.
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izvajanje finančnega okvira v trajanju 5 + 5 let v prihodnosti;

5. poudarja, da naslednji večletni finančni okvir ponuja priložnost, da Unija dokaže, da je 
enotna in se je sposobna odzvati na politične dogodke, kot so brexit, porast populističnih 
in nacionalističnih gibanj in spremembe v svetovnem vodstvu; poudarja, da notranja 
razhajanja v EU niso rešitev za svetovne probleme in pomisleke državljanov; meni, da 
zlasti pogajanja o brexitu kažejo, da so koristi članstva Unije veliko večje od stroškov 
prispevanja v njen proračun;

6. meni, da zahteva glede soglasja pri sprejetju uredbe o večletnem finančnem okviru 
resnično ovira postopek; v zvezi s tem poziva Evropski svet, naj uporabi premostitveno 
klavzulo iz člena 312(2) PDEU, da bi se uredba o večletnem finančnem okviru lahko 
sprejela s kvalificirano večino; poleg tega opozarja, da se lahko uporabi tudi splošna 
premostitvena klavzula iz člena 48(7) Pogodbe o Evropski uniji (PEU), v skladu s katero 
se lahko uporabi redni zakonodajni postopek; poudarja, da bi bil prehod na glasovanje o 
sprejetju uredbe o večletnem finančnem okviru s kvalificirano večino v skladu s 
postopkom odločanja, ki se uporablja za sprejetje tako rekoč vseh večletnih programov 
EU in tudi za letni postopek za sprejetje proračuna EU; o

7. pozdravlja potencial pristopa Komisije k vezavi plačil iz proračuna EU na upoštevanje 
načel pravne države kot temeljne vrednote Evropske unije, meni, da bi morala biti 
ustavitev porabe EU v državi članici zgolj zasilni ukrep, in ponavlja, da namerava 
pozornos preučiti vse elemente predloga v zvezi s klavzulo o pogojenosti, povezani s 
pravno državo, in uvesti potrebne določbe, s katerimi se bo zagotovilo, da končni 
upravičenci proračuna Unije ne bodo nosili posledic zaradi kršitev pravil, za katere niso 
odgovorni;

8. opozarja, da je enakost spolov zapisana v Pogodbah in bi jo bilo treba vključiti v vse
dejavnosti EU, da bo dosežena tudi v praksi; poudarja, da mora postati oblikovanje 
proračuna ob upoštevanju vidika spola sestavni del večletnega finančnega okvira, zato je 
treba v uredbo o večletnem finančnem okviru vključiti jasno zavezo glede tega;

9. poudarja, da bi moral naslednji večletni finančni okvir v celoti upoštevati obveznosti, ki 
jih je v okviru COP21 sprejela EU;

10. poziva Komisijo, naj preuči možnost priprave klavzule o pogojenosti, ki bi omogočala 
začasno ustavitev proračunskih obveznosti in plačil iz sredstev Unije, kadar države članice 
ne bi izpolnile obveznosti iz prava EU, ki temeljijo na načelu solidarnosti med državami 
članicami na področju evropske azilne politike in Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; poziva, naj se uvedejo potrebne določbe, s katerimi bi se zagotovilo, da neposredni 
upravičenci do sredstev iz proračuna Unije nikakor ne bi smeli biti prizadeti zaradi kršitev 
pravil, za katere sami niso odgovorni;

Lastna sredstva

11. želi spomniti, da tretji pododstavek člena 311 PDEU sicer določa, da se je treba glede 
odločitve o sprejetju sistema lastnih sredstev Unije le posvetovati s Parlamentom, a mora 
Parlament vseeno dati soglasje v skladu s postopkom za sprejetje izvedbenih ukrepov v 
zvezi s tem sistemom, kot je navedeno v četrtem pododstavku; poziva Svet, naj tesno 
vključi Parlament v vse faze postopka sprejemanja virov lastnih sredstev;
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12. želi spomniti, da člen 311 PDEU določa naslednje: „Unija si za doseganje svojih ciljev in 
izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva. Brez vpliva na druge prihodke se 
proračun v celoti financira iz lastnih sredstev“; zato poudarja, da pravna obveznost 
proračunu EU zagotoviti resnične vire lastnih sredstev izhaja neposredno iz Pogodbe;

13. pozdravlja dejstvo, da so nove kategorije lastnih sredstev, ki jih predlaga Komisija, 
povezane s politikami z veliko evropsko dodano vrednostjo, njihov cilj pa je ne povečati 
splošne davčne obremenitve državljanov, temveč zmanjšati breme za nacionalne blagajne 
in povečati ozaveščenost državljanov glede samostojnega proračuna EU, ki dokazuje 
dodano vrednost evropskega povezovanja; obžaluje, da so predlogi premalo ambiciozni, 
zaradi česar ne bo mogoče doseči navedenega cilja povečanja deleža dejanskih virov 
lastnih sredstev, in poziva Komisijo, naj predloge dopolni z uvedbo različnih virov lastnih 
sredstev na področjih, kot sta davčna pravičnost in boj proti izogibanju davkom;

14. na podlagi sklepov skupine na visoki ravni za lastna sredstva opozarja, da bo popravek za 
Združeno kraljestvo po njegovem izstopu iz EU prenehal veljati; posledično opozarja, da 
bi bilo treba po izstopu Združenega kraljestva iz EU takoj prenehati uporabljati vse 
popravke, povezane s financiranjem popravka za Združeno kraljestvo;

15. meni, da brexit ponuja tudi priložnost, da se razmisli o opustitvi vseh drugih korekcijskih 
mehanizmov, ki veljajo za nekatere države članice, a niso več upravičeni, in meni, da bi 
bilo mogoče s tem obnoviti povsem enakopravno obravnavo vseh držav članic, ko gre za 
njihov prispevek v proračun Unije.
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Dopolnitve

Dopolnitev 1

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
Uvodna izjava 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

(1) Ob upoštevanju potrebe po ustrezni 
stopnji predvidljivosti za pripravo 
in izvajanje srednjeročnih naložb bi 
bilo treba določiti, da večletni 
finančni okvir zajema sedem let od 
1. januarja 2021.

(1) Ob upoštevanju potrebe po ustrezni 
stopnji predvidljivosti za pripravo 
in izvajanje srednjeročnih naložb bi 
bilo treba določiti, da večletni 
finančni okvir zajema sedem let od 
1. januarja 2021; ob upoštevanju, 
da bi morala Komisija pravočasno 
pripraviti jasen predlog, v katerem 
bi bile določene metode za 
praktično izvajanje finančnega 
okvira v trajanju 5 + 5 let v 
prihodnosti.

Dopolnitev 2

Predlog uredbe Sveta o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
Uvodna izjava 9 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

(9a) Člen 8 PDEU opredeljuje 
vključevanje načela enakosti 
spolov v vse dejavnosti EU, pri 
čemer sta potrebni dodelitev 
ustreznih virov in preglednost v 
proračunskih sredstvih, 
namenjenih spodbujanju enakosti 
spolov in boju proti diskriminaciji 
na podlagi spola.
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Dopolnitev 3

Predlog uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
Uvodna izjava 10 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

(10a) Komisija bi morala najpozneje 
1. januarja 2023 predložiti oceno 
izvajanja večletnega finančnega 
okvira, vključno s predlogi za 
obvezno revizijo, s posebnim 
postopkom, ki vključuje zavezujoč 
časovni razpored, ki bi Parlamentu 
omogočil polno sodelovanje.

Dopolnitev 4

Predlog uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 
Uvodna izjava 14

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

(14) Določiti je treba splošna pravila za 
medinstitucionalno sodelovanje v 
proračunskem postopku.

(14) Določiti je treba splošna pravila za 
medinstitucionalno sodelovanje v 
proračunskem postopku, ki bodo 
spoštovala proračunska 
pooblastila institucij, kot so 
določena v Pogodbah.

Dopolnitev 5

Predlog uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027
Člen 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

Člen 3a (novo)
Priprava proračuna ob upoštevanju vidika 

spola

Evropski parlament, Svet in Komisija na 
vseh ravneh proračunskega postopka za 
zadevno leto upoštevajo vidik spola, 
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prihodke in odhodke pa prestrukturirajo 
tako, da se spodbuja enakost spolov.

Dopolnitev 6

Predlog uredbe o določitvi večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 
Člen 16

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Dopolnitev

Člen 16 – Vmesni pregled večletnega 
finančnega okvira

Komisija pred 1. januarjem 2024 
predstavi pregled delovanja večletnega 
finančnega okvira. Temu pregledu se po 
potrebi priložijo ustrezni predlogi.

Člen 16 – Vmesna revizija večletnega 
finančnega okvira

Komisija najpozneje 1. januarja 2023 
predloži oceno izvajanja večletnega 
finančnega okvira skupaj s predlogi za 
obvezno revizijo.

Svet opravi revizijo uredbe v skladu z 
rednim zakonodajnim postopkom iz člena 
312 PDEU in po odobritvi Evropskega 
parlamenta.
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