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POBUDE

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

A. ker je Evropa na razpotju, saj v zvezi z evropskimi odločitvami doživlja nekakšno krizo 
legitimnosti;

B. ker je treba evropski projekt približati državljanom EU in se zlasti posvetiti njihovim 
potrebam, življenju in pričakovanjem, predvsem da bi okrepili legitimnost EU in z 
njenim drugačnim upravljanjem povrnili zaupanje v evropski projekt in navdušenje nad 
njim;

C. ker je parlamentarni nadzor nad javno porabo bistven element sodobnih demokratičnih 
sistemov;

D. ker je nujno, da več demokracije v EU spremljajo večja preglednost, odgovornost in 
integriteta; ker bi morala biti slednja eno od vodilnih načel kulture v institucijah EU za 
spodbujanje učinkovitega upravljanja in zagotavljanje večje odprtosti pri delovanju EU 
in v njenih postopkih odločanja;

E. ker bi morale vse institucije EU poslovati pregledno in biti v celoti odgovorne 
državljanom EU za sredstva, ki so jim bila zaupana kot institucijam EU;

F. ker so voditelji EU-27 s sprejetjem Rimske izjave 25. marca 2017 jasno izrazili 
„enotnost in solidarnost“;

G. ker si na evropski ravni ne moremo več privoščiti nedejavnosti, saj se mora Unija 
spoprijeti z velikimi izzivi, zlasti v zvezi z globalizacijo, migracijami, obrambo na 
podlagi okrepljenega sodelovanja, socialnimi vprašanji, dokončnim oblikovanjem 
evropske monetarne unije in izbiro novih virov lastnih sredstev EU;

H. ker je proračun EU še vedno pomemben vir financiranja za države članice;

1. meni, da je zaupanje državljanov v institucije EU bistveno za demokracijo, dobro 
upravljanje in učinkovito oblikovanje politik;

2. poudarja, da je bistveno preseči nasprotujoče si poglede na Evropo in uskladiti 
konkurenčne prednostne naloge, da ne bi razkosali ali oslabili Unije;

3. priznava, da je zaradi izstopa Združenega kraljestva še nujneje dodatno razmisliti o 
strukturi institucij in porabe v EU ter oblikovati novo politično dinamiko EU;

4. poudarja, da bo imela odločitev Združenega kraljestva o izstopu iz Unije zapletene 
proračunske posledice in bo negativno vplivala na proračun EU; poudarja, da mora 
preostalih 27 držav EU pokazati več odločnosti za proračunske reforme glede na 
sedanje in prihodnje izzive EU;

5. je prepričan, da je mogoče demokratično odgovornost še trdneje umestiti v okvir Unije, 
in sicer z oblikovanjem močnih mehanizmov za zagotavljanje politične legitimnosti in 
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institucionalne odgovornosti ter z racionalizacijo vse kompleksnejših struktur 
upravljanja EU;

6. znova opozarja, da je treba proračun in upravo EU spremeniti tako, da bodo notranji 
postopki racionalnejši, EU pa državljanom bolj razumljiva in dostopna;

7. opozarja, da bi morali pri vsaki prihodnji spremembi strukture Unije, ki bi bila 
povezana z obstoječimi organi ali ustanovitvijo novih pravnih subjektov, vedno 
upoštevati vprašanja demokratične odgovornosti EU, ureditve javnega revidiranja in 
učinkovitosti dejavnosti EU;

8. je prepričan, da je treba v EU odpraviti pomanjkljivosti pri prevzemanju odgovornosti 
in preiti na oblike nadzora z večjo stopnjo sodelovanja, pri čemer bodo hkrati 
zagotovljeni demokratični nadzor in revizijske dejavnosti, pa tudi večja preglednost; 
poziva, naj se s tem zagotovita polna odgovornost in demokratični nadzor za Evropsko 
investicijsko banko, Evropsko centralno banko in vse organe, ki se bodo ustanovili v 
prihodnosti, na primer Evropski denarni sklad;

9. poudarja tudi, da je nastopil čas za pragmatični razmislek o načinih delovanja EU, za 
kar je treba odgovoriti na osnovna vprašanja o tem, kako najbolje izvajati politike EU in 
katere modele upravljanja uporabiti, da bi odprli pot za Evropo oprijemljivih rezultatov;

10. znova opozarja na potrebo po dolgoročni strateški viziji EU; meni, da je čas za 
oblikovanje novega evropskega diskurza in za bolj strateško izvajanje politik EU na 
podlagi nekaterih jasno opredeljenih in razumljivih prednostnih nalog Unije, skupnih 
ciljev in pristojnosti, da bi se izboljšali berljivost in učinkovitost;

11. poudarja, da je treba pri prenosu glavnih političnih ciljev v oprijemljive in vidne ukrepe 
in rezultate za državljane EU redno preverjati dejansko stanje, zato je nujno, da 
proračunski nadzor ostane temeljna sestavina demokratičnega nadzora;

12. poudarja, da okrepitev demokratičnega in parlamentarnega nadzora ne sme temeljiti le 
na tradicionalnem spremljanju rezerv in finančnih tokov, ampak tudi na natančni oceni 
stroškovne učinkovitosti, dragocenem in trajnostnem vplivu na državljane ter 
spoštovanju vrednot Unije in pravne države;

13. meni, da sta spoštovanje temeljnih vrednot, ki zagotavlja zaščito pravne države v 
državah članicah, ali uvedba ekološke pogojenosti potrebna demokratična elementa za 
opredelitev kakršne koli nove finančne solidarnosti v EU; je zaskrbljen zaradi 
nedavnega nespoštovanja načela pravne države v nekaterih državah članicah; ceni, da je 
Komisija v ta namen pripravila predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o 
zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah (COM(2018)0324); poudarja, da bi morale evropske 
institucije sprejeti ukrepe za zaščito pravne države;

14. zahteva, da se sedanji okvir za zaščito finančnih interesov Unije okrepi s sistemom 
sankcij, ki bodo sorazmerne s pomanjkljivostmi ali poskusi spodkopavanja pravne 
države, ugotovljenimi na podlagi neodvisne ocene, in bodo segale od zmanjšanja 
finančnih sredstev EU do začasne ustavitve plačil in obveznosti za ponavljajoče se 
pomanjkljivosti; meni, da bi moral biti Parlament v teh okoliščinah enakopraven Svetu 
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in vključen v odločanje o teh postopkih in odpravi teh ukrepov;

15. opozarja, da si je treba prizadevati za evropsko dodano vrednost, drugače povedano, da 
bi morali z združevanjem virov na evropski ravni doseči boljše rezultate kot z izdatki na 
nacionalni ravni, ki jih ni mogoče usmeriti v zagotavljanje evropskih javnih dobrin;

16. meni, da je treba zasnovati boljša orodja za strukturne reforme po vsej EU, tako da se 
zagotavljajo pomembne evropske javne dobrine, pri tem pa je treba ustrezno uporabljati 
načeli subsidiarnosti in sorazmernosti;

17. meni, da je treba po potrebi in, ne da bi ogrozili funkcionalnost programov, povečati 
pogojenost politik in pri porabi Unije zagotoviti dobro delujoče finančno poslovodenje;

18. ponovno poudarja, da je treba v okviru razprave o prihodnosti Evrope razmisliti o 
mogočih reformah proračunskega sistema Unije, s katerimi bi dobili zadosten proračun, 
ki bi zagotavljal financiranje načrtovanih politik in boljše ravnovesje med 
predvidljivostjo in odzivnostjo, ter o tem, kako doseči, da skupna ureditev financiranja 
ne bo bolj zapletena, kot je potrebno, da se dosežejo cilji politike Unije ter zagotovi 
odgovornost;

19. meni, da je treba poskrbeti, da bo proračun zagotavljal resnično dodano vrednost za 
državljane EU;

20. poudarja, da sta zagotavljanje zadostnih finančnih sredstev in posodobitev sistema 
lastnih sredstev (ki pomeni zagotoviti stabilna, učinkovita in resnično evropska lastna 
sredstva) ključ do ohranjanja visoke ravni naložb ter ambicij in vpliva Unije na 
mednarodni ravni;

21. poudarja, da je vloga evropskih agencij pri zagotavljanju strokovnega znanja na svojih 
področjih, hkrati pa tudi pri zastopanju EU v državah članicah nenadomestljiva; 
poudarja, da je treba zato poskrbeti, da bo delo agencij v prihodnje dobro strukturirano 
in organizirano, dejavnosti, ki jih opravljajo, izvedljive, ves čas pa se bo zagotavljala 
tudi njihova prepoznavnost; 

22. nadalje poudarja, da je treba Evropski razvojni sklad vključiti v proračun EU, kot že 
določa predlog novega večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027, da bi se 
izognili razdrobitvi proračuna; poudarja, da bi z vključitvijo sklada v proračun EU 
organu za podelitev razrešnice omogočili učinkovitejši pregled izdatkov v EU;

23. poziva vse institucije EU, naj izboljšajo postopke in prakse za zaščito finančnih 
interesov Unije ter naj dejavno prispevajo k ciljno usmerjenemu postopku razrešnice; v 
zvezi s tem meni, da je postopek podelitve razrešnice nepogrešljivo orodje za 
izpolnjevanje demokratične odgovornosti do državljanov Unije;

24. poudarja, da je treba denar davkoplačevalcev EU zaščititi pred goljufijami in drugimi 
nezakonitimi dejanji, ki škodijo finančnim interesom Unije;

25. opozarja na težave v postopku podelitve razrešnice, ki se redno pojavljajo zaradi 
nesodelovanja Sveta; vztraja, da mora Svet tako kot druge institucije delovati 
odgovorno in pregledno; poudarja, da tu ne bi smelo biti izjem;
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26. meni, da je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva pomemben mejnik v oblikovanju 
evropskega javnega prostora; poziva Komisijo, naj tožilstvo čim prej ustanovi in mu 
nameni dovolj sredstev;

27. opozarja na pojav korupcije, ki ima velike finančne posledice in resno ogroža 
demokracijo, pravno državo in javne naložbe; znova poziva Komisijo, naj ponovno 
objavlja letna poročila o korupciji;

28. poziva Komisijo, naj predlaga, kako bi v prihodnje sodelovali s Skupino držav proti 
korupciji v okviru Sveta Evrope, in razmisli o možnosti, da bi EU zaprosila za članstvo, 
ter naj Parlament redno obvešča o tem, ali je bilo pri tem vprašanju kaj napredka;

29. poziva, naj se v vseh institucijah in agencijah EU okrepita politika poštenosti in etični 
okvir z boljšim izvajanjem kodeksov ravnanja, zaščite žvižgačev, etičnih načel, 
preglednosti in odgovornosti;

30. spodbuja, naj se kot vodilno načelo oriše podoba prihodnje Evrope, zagotovi ravnotežje 
med odgovornostjo in novo solidarnostjo ter dodeli metodi Skupnosti prednost pred 
medvladnim pristopom, ko gre za metodo upravljanja EU;

31. meni, da je treba razpravo o prihodnosti Evrope nadaljevati na najvišji institucionalni 
ravni ter se osredotočiti zlasti na učinkovitejšo porabo finančnih virov in mehanizme 
demokratičnega nadzora nad proračunom EU.
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