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Evropski parlament, 

– ob upoštevanju členov 311, 312 in 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), 

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

večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20201 in njene poznejše spremembe z 

Uredbo Sveta (EU, Euratom) 2017/1123 z dne 20. junija 20172, 

– 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 poslovodenju3, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2016 o pripravah na povolilno revizijo 

večletnega finančnega okvira 2014–2020: prispevek Parlamenta pred predložitvijo 

predloga Komisije4, 

– ob upoštevanju dokumenta Komisije z dne 28. junija 2017 za razmislek o prihodnosti 

financ EU (COM(2017)0358), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. oktobra 2017 o dokumentu za razmislek o 

prihodnosti financ EU5, 

– ob upoštevanju resolucije generalne skupščine OZN št. 70/1 z naslovom Spreminjamo 

naš svet: agenda za trajnostni razvoj do leta 2030, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 19. januarja 2017 o evropskem stebru socialnih 

                                                 
1  UL L 347, 20.12.2013, str. 884. 
2  UL L 163, 24.6.2017, str. 1. 
3  UL C 373, 20.12.2013, str. 1. 
4  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0309. 
5  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0401. 



 

 

pravic1, 

– ob upoštevanju ratifikacije Pariškega sporazuma v Evropskem parlamentu dne 4. 

oktobra 20162 in v Svetu dne 5. oktobra 20163, 

– ob upoštevanju poročila Agencije Evropske unije za temeljne pravice o izzivih, s 

katerimi se srečujejo organizacije civilne družbe s področja človekovih pravic v EU, 

– ob upoštevanju mnenja na lastno pobudo Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o 

financiranju organizacij civilne družbe s sredstvi EU, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun, mnenj Odbora za zunanje zadeve, Odbora 

za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, stališča v obliki predlogov sprememb Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve ter mnenj Odbora za okolje, javno zdravje in varnost 

hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, 

Odbora za regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za 

ribištvo, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za državljanske svoboščine, 

pravosodje in notranje zadeve, Odbora za ustavne zadeve in Odbora za pravice žensk in 

enakost spolov (A8-0048/2018), 

A. ker je bil sedanji večletni finančni okvir dogovorjen leta 2013 in je v njem v primerjavi 

s prejšnjim obdobjem finančnega načrtovanja prvič določeno, da bodo tako odobritve za 

prevzem obveznosti kot odobritve plačil dejansko zmanjšane, čeprav ima EU v skladu z 

Lizbonsko pogodbo in strategijo Evropa 2020 vse večje pristojnosti in ambicije; ker je 

ta večletni finančni okvir poleg tega ustvaril veliko vrzel med stopnjo odobritev za 

prevzem obveznosti ter stopnjo odobritev plačil, kar je prispevalo k zaostanku pri 

neplačanih računih v prvih dveh letih večletnega finančnega okvira; ker je pozno 

sprejetje večletnega finančnega okvira in z njim povezanih pravnih podlag prispevalo k 

zamudi pri izvajanju, katere posledice se občutijo še danes in ki bi lahko privedla do 

kopičenja zahtevkov za plačila ob koncu sedanjega večletnega finančnega okvira in do 

njihovega prenosa v naslednje obdobje; ker so bile na vztrajanje Parlamenta v večletni 

finančni okvir vključene nove določbe, da bi bilo mogoče v čim večji meri uporabiti 

njegove skupne zgornje meje in vzpostaviti mehanizme prilagodljivosti; 

B. ker se je hitro izkazalo, da večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020 ni primeren za 

izpolnjevanje dejanskih potreb in političnih ambicij, saj se je že od samega začetka 

uporabljal za odzivanje na vrsto kriz in novih izzivov na področju naložb, socialne 

izključenosti, migracij in beguncev, zaposlovanja mladih, varnosti, kmetijstva, okolja in 

podnebnih sprememb, ki pa v času njegovega sprejetja niso bili pričakovani; ker je 

sedanji večletni finančni okvir – po samo dveh letih izvajanja – posledično že dosegel 

svoje meje zmogljivosti, saj je bila izčrpana razpoložljiva razlika do zgornje meje, 

določbe o prožnosti in posebni instrumenti so se precej uporabljali, obstoječe politike in 

programi pa so bili pod pritiskom ali celo zmanjšani, da bi kompenzirali nezadostno 

raven proračunskih sredstev EU in njihove prožnosti, pa so bili ustanovljeni nekateri 

zunajproračunski mehanizmi; 

                                                 
1  Sprejeta besedila, P8_TA(2017)0010. 
2  Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0363. 
3  UL L 282, 19.10.2016, str. 1. 



 

 

C. ker so te pomanjkljivosti postale očitne že v času vmesnega pregleda in revizije 

večletnega finančnega okvira konec leta 2016 in bi se bilo treba nanje odzvati s 

takojšnjimi ukrepi, kot je Parlament opozoril v svoji resoluciji z dne 6. julija 2016; ker 

je bilo z dogovorjeno vmesno revizijo mogoče v določeni meri povečati potencial 

veljavnih določb o prožnosti, ne pa tudi spremeniti zgornjih mej večletnega finančnega 

okvira; 

D. ker bo Komisija maja 2018 predstavila sveženj predlogov za večletni finančni okvir po 

letu 2020, vključno s prihodnjimi lastnimi sredstvi, medtem ko je bilo v Uredbi Sveta 

(EU, Euratom) št. 1311/2013 določeno, da bi morali biti predloženi do 1. januarja 2018; 

ker naj bi temu svežnju kmalu za tem sledili osnutki zakonodajnih predlogov za 

finančne programe in instrumente; 

1. sprejme to resolucijo, da bi predstavil stališče Parlamenta o večletnem finančnem 

okviru po letu 2020, pri čemer posebno pozornost namenja njegovim pričakovanim 

prednostnim nalogam, velikosti, strukturi, trajanju, prožnosti in drugim horizontalnim 

načelom, in da bi izpostavil posebne proračunske usmeritve zadevnih politik EU, ki jih 

zajema naslednji finančni okvir; pričakuje, da bo Komisija zakonodajni predlog za 

naslednji večletni finančni okvir predložila skupaj z novim osnutkom 

Medinstitucionalnega sporazuma, pri katerem bodo upoštevani stališča in predlogi 

Parlamenta; poudarja, da je ta resolucija poleg tega osnova za sodelovanje Parlamenta v 

okviru postopka sprejetja naslednjega večletnega finančnega okvira; 

2. hkrati sprejme ločeno resolucijo1, da bi predstavil svoje stališče o reformi sistema 

lastnih sredstev EU v skladu s priporočili skupine na visoki ravni za lastna sredstva; 

poziva Komisijo, naj stališče Parlamenta ustrezno upošteva pri pripravi zakonodajnih 

predlogov o lastnih sredstvih EU, ki bi morali imeti široko področje uporabe in biti 

predloženi skupaj s predlogi za večletni finančni okvir; poudarja, da bosta odhodkovna 

in prihodkovna stran naslednjega večletnega finančnega okvira v prihodnjih pogajanjih 

obravnavani kot enoten sveženj in da ne bo mogoče doseči dogovora o večletnem 

finančnem okviru, če ne bo dosežen ustrezen napredek na področju lastnih sredstev;  

I. Prednostne naloge in izzivi naslednjega večletnega finančnega okvira 

3. razpravo o naslednjem večletnem finančnem okviru pozdravlja kot priložnost, da se s 

pomočjo enega najbolj konkretnih instrumentov Unije – njenega proračuna – pripravi 

teren za močnejšo in bolj trajnostno Evropo; meni, da bi moral biti naslednji večletni 

finančni okvir umeščen v širšo strategijo in vizijo za prihodnost Evrope; meni tudi, da 

mora večletni finančni okvir predstavljati prenos političnih prednostnih nalog EU v 

zvezi s projekti in politikami v proračunska sredstva;  

4. je prepričan, da bi moral naslednji večletni finančni okvir temeljiti na uveljavljenih 

politikah in prednostnih nalogah Unije, katerih namen je spodbujati mir, demokracijo, 

pravno državo, človekove pravice in enakost spolov, pa tudi povečati blaginjo, 

dolgoročno in trajnostno gospodarsko rast, spodbujati raziskave in inovacije, 

zagotavljati kakovostno zaposlovanje, ki omogoča dostojna delovna mesta, boriti se 

proti podnebnim spremembam ter spodbujati ekonomsko, socialno in teritorialno 

kohezijo, pa tudi solidarnost med državami članicami in državljani; meni, da so ti stebri 

osnovni pogoj za pravilno delovanje enotnega trga ter ekonomske in monetarne unije, 
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pa tudi za krepitev položaja Evrope v svetu; verjame, da so bolj kot kdaj koli prej 

pomembni za prihodnja prizadevanja Evrope; 

5. meni, da bi moral naslednji večletni finančni okvir Uniji omogočiti, da najde rešitve in 

močnejša izide iz kriz tega desetletja: gospodarska in finančna kriza, brezposelnost 

mladih, vztrajna revščina in socialna izključenost, pojav migracij in beguncev, 

podnebne spremembe in naravne nesreče, degradacija okolja in izguba biotske 

raznovrstnosti, terorizem in nestabilnost, če omenimo le nekatere; poudarja, da ti 

svetovni, čezmejni izzivi z nacionalnimi posledicami izpostavljajo soodvisnost naših 

gospodarstev in družb in kažejo na to, da so potrebni skupni ukrepi; 

6. opozarja, da mora EU uresničiti svojo zavezo, da bo vodilna pri izvajanju ciljev 

trajnostnega razvoja OZN, ki predstavljajo globalni načrt za bolj trajnostne, pravične in 

uspešne družbe znotraj zmogljivosti planeta; poudarja, da bo mora biti naslednji 

večletni finančni okvir usklajen s cilji trajnostnega razvoja; pozdravlja zavezo Komisije, 

da cilje trajnostnega razvoja vključi v vse politike in pobude EU; pričakuje, da bo EU 

izpolnila svoje zaveze v zvezi s temi cilji; poleg tega poudarja, da bi bilo treba 

razglasitev evropskega stebra socialnih pravic ter zavezo EU in držav članic EU, da 

bodo zagotovile bolj socialno Evropo, podpreti z zadostnimi finančnimi viri; meni, da bi 

morali biti izdatki, povezani s podnebjem, po Pariškem sporazumu v primerjavi s 

sedanjim večletnim finančnim okvirom precej povečani ter čim prej in najkasneje do 

leta 2027 doseči 30 %; 

7. 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 delitve in egocentričnost 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; v zvezi s tem poziva k popolnemu 

spoštovanju okvira predhodno prevzetih obveznosti, kot v primeru Velikonočnega 

sporazuma, v zvezi s pravno državo in demokracijo; 

8. zato poziva, naj se še naprej podpirajo obstoječe politike, zlasti dolgoletne politike EU, 

navedene v pogodbah, in sicer skupna kmetijska in ribiška politika ter kohezijska 

politika, saj državljanom EU prinašajo oprijemljive koristi evropskega projekta; zavrača 

vse poskuse, da bi se te politike ponovno nacionalizirale, saj to ne bi niti zmanjšalo 

finančne obremenitve davkoplačevalcev in potrošnikov niti zagotovilo boljših 

rezultatov, temveč bi oviralo rast, solidarnost in delovanje enotnega trga in hkrati 

dodatno poglobilo neenakosti in povečalo razlike med regijami in gospodarskimi 

sektorji; namerava državam EU-27 za te politike v naslednjem programskem obdobju 

zagotoviti enako raven financiranja, hkrati pa še bolj povečati njihovo učinkovitost in 

poenostaviti postopke, ki so povezani z njimi; 

9. meni, da bi morala Evropa zagotavljati perspektivo mlajšim generacijam ter podjetjem, 

usmerjenim v prihodnost, saj je EU zaradi njih uspešnejša na svetovni ravni; je odločen, 

da bo znatno povečal sredstva za dva od svojih vodilnih programov, in sicer okvirni 

program za raziskave in program Erasmus+, ki s sedaj razpoložljivimi sredstvi ne 

moreta zadovoljiti zelo velikega povpraševanja izvrstnih kandidatov; vztraja pri svoji 

podpori znatnemu povečanju sredstev za boj proti brezposelnosti mladih in podpori 

malim in srednjim podjetjem, in sicer prek programov, ki bodo nasledili pobudo za 

zaposlovanje mladih in Program za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 



 

 

(COSME); podpira tudi krepitev instrumenta za povezovanje Evrope (IPE) 2.0; 

10. poziva Unijo, naj prevzame svojo vlogo pri treh novih političnih področjih z notranjimi 

in zunanjimi razsežnostmi, ki so se pojavila v teku sedanjega večletnega finančnega 

okvira, tako da: 

– oblikuje in financira celovito azilno in migracijsko politiko in politiko 

vključevanja ter odpravi temeljne vzroke za migracije in razselitev v tretjih 

državah, 

– okrepi varovanje zunanjih meja in spodbuja stabilnost, zlasti s ščitenjem 

človekovih pravic v tujini, preprečevanjem konfliktov in politikami zunanjega 

razvoja, 

– evropskim državljanom zagotavlja skupno notranjo varnost ter združuje raziskave 

in zmogljivosti na področju obrambe, hkrati pa poudarja, da ukrepi na teh 

področjih ne bi smeli biti sprejeti na račun razvojne politike EU; 

11. poudarja, da naj bi bili v naslednji okvir uvrščeni dve novi vrsti finančne podpore, ki sta 

med gospodarskimi prednostnimi nalogami Unije, in sicer nadaljnje izvajanje 

programov v podporo naložbam, kot je Evropski sklad za strateške naložbe, in razvoj 

stabilizacijske funkcije držav članic euroobmočja, po možnosti v okviru predlaganega 

Evropskega denarnega sklada, skupaj z namenskim konvergenčnim instrumentom za 

države članice na poti k uvedbi eura; 

12. poudarja, da bi morala biti posebna proračunska zmogljivost euroobmočja del proračuna 

Unije in bi se morala šteti nad zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira, ne da bi 

posegala v druge programe večletnega finančnega okvira, financirati pa bi jo morali 

euroobmočje in sodelujoče države članice z virom prihodkov, o katerem bi se morale 

dogovoriti sodelujoče države članice ter ki bi se obravnaval kot namenski prejemki in 

jamstva; meni, da bi se fiskalna zmogljivost – ko bo stabilna – lahko financirala iz 

resničnih virov lastnih sredstev na podlagi priporočil iz Montijevega poročila o 

prihodnjem financiranju EU; 

13. ponovno potrjuje načelo, da bi morale biti dodatne politične prednostne naloge 

povezane z dodatnimi finančnimi sredstvi, ne glede na to, ali se pojavijo v času 

sprejemanja novega večletnega finančnega okvira ali v času njegovega izvajanja, in 

poudarja, da zaradi financiranja novih potreb ne bi smeli biti ogroženi obstoječi politike 

in programi; poleg tega pričakuje, da bo uvedenih dovolj določb o prožnosti, da se bo 

mogoče odzvati na nepredvidene okoliščine, ki lahko nastopijo v času večletnega 

finančnega okvira; 

14. meni, da bo lahko Evropa postala močnejša in ambicioznejša le, če ji bodo zagotovljena 

večja finančna sredstva; glede na navedene izzive in prednostne naloge in ob 

upoštevanju izstopa Združenega kraljestva iz Unije poziva, naj se proračun Unije znatno 

poveča; ocenjuje, da bi morale zgornje meje odhodkov iz večletnega finančnega okvira 

znašati 1,3 % BND držav EU-27, ne glede na instrumente, ki se štejejo nad zgornjimi 

mejami; 

15. je prepričan, da (razen če bo Svet privolil v znatno povečanje ravni nacionalnih 

prispevkov v proračun EU) uvedba novih resničnih virov lastnih sredstev EU ostaja 



 

 

edina možnost za ustrezno financiranje naslednjega večletnega finančnega okvira; 

II. Horizontalna vprašanja 

Načela proračuna EU in verodostojnost proračuna 

16. opozarja, da je treba pri oblikovanju in izvajanju proračuna Unije spoštovati evropska 

proračunska načela enotnosti, točnosti, enoletnosti, ravnotežja, univerzalnosti, 

specifikacije, dodatnosti, subsidiarnosti, dobrega finančnega poslovodenja in 

preglednosti;  

17. ponavlja svoje dolgoletno stališče, da morajo biti politične ambicije Unije usklajene z 

ustreznimi finančnimi sredstvi, in opozarja, da je v členu 311 PDEU navedeno, da si 

Unija za doseganje svojih ciljev in izvajanje svojih politik zagotovi potrebna sredstva; 

18. v zvezi s tem poudarja, da je celovito izvajanje političnih odločitev in pobud, ki jih 

sprejme Evropski svet, mogoče le, če so zagotovljena potrebna finančna sredstva, in 

poudarja, da bi vsak drug pristop ogrozil verodostojnost proračuna Unije in zaupanje 

državljanov; 

19. meni, da je večletni finančni okvir s tem, ko politične prednostne naloge EU pretvarja v 

konkretne naložbe, odlično orodje za dolgoročno načrtovanje porabe EU in za 

zagotavljanje določene stabilne ravni javnih naložb v državah članicah; hkrati pa 

obžaluje, da pred sprejetjem naslednjega večletnega finančnega okvira ne obstaja 

vzajemno dogovorjena dolgoročna strategija; poleg tega opozarja, da je proračun EU v 

prvi vrsti naložbeni proračun, ki služi kot dodaten in dopolnilen vir financiranja 

ukrepov, ki se izvajajo na nacionalni, regionalni in lokalni ravni; 

Trajanje 

20. meni, da bi bilo treba pri odločitvi o trajanju večletnega finančnega okvira najti pravo 

ravnovesje med nasprotujočima si zahtevama: na eni strani potrebo, da vrsta politik EU 

– zlasti tistih v okviru deljenega upravljanja, kot sta kmetijstvo in kohezija – deluje na 

podlagi stabilnosti in predvidljivosti, ki je zagotovljena prek zaveze najmanj sedmih let, 

in, na drugi strani, potrebo po demokratični legitimnosti in odgovornosti, ki izhaja iz 

uskladitve vseh finančnih okvirov s petletnim političnim ciklom Evropskega parlamenta 

in Komisije; 

21. poudarja, da je s političnega vidika nujno, da lahko vsak novoizvoljeni Parlament v 

svojem volilnem ciklu bistveno vpliva na večletni finančni okvir, tako v pogledu 

zneskov kot v pogledu političnih prednostnih nalog; poudarja, da volitve v Evropski 

parlament državljanom EU nudijo priložnost, da neposredno izrazijo svoje stališče o 

proračunskih prednostnih nalogah Unije, ki bi moralo biti odraženo v zavezujoči 

povolilni prilagoditvi finančnega okvira; zato meni, da mora Komisija v vsakem 

političnem ciklu predložiti naslednji večletni finančni okvir, Parlament in Svet pa 

odločiti o njegovi vzpostavitvi ali obvezni vmesni reviziji aktualnega večletnega 

finančnega okvira;  

22. poudarja, da mora trajanje večletnega finančnega okvira postopno preiti na obdobje 

trajanja 5 + 5 let z obvezno vmesno revizijo; poziva Komisijo, naj pripravi jasen 

predlog, v katerem bodo določene metode za praktično izvajanje finančnega okvira v 

trajanju 5 + 5 let; je prepričan, da samo eno petletno obdobje zaradi resnih ovir, ki bi jih 



 

 

povzročilo pri načrtovanju in izvajanju zahtev več politik EU, za trajanje večletnega 

finančnega okvira ne pride v poštev; 

23. glede na to, da se sedanji večletni finančni okvir izteče decembra 2020, pa hkrati 

ugotavlja, da termin naslednjih volitev v Evropski parlament, ki bodo potekale spomladi 

2019, ne omogoča, da bi se rešitev 5 + 5 let začela takoj izvajati, saj različnih ciklov ne 

bi bilo mogoče uskladiti na zadovoljiv način; zato meni, da bi moral naslednji večletni 

finančni okvir trajati sedem let (2021–2027), vključno z obvezno vmesno revizijo, kar 

bi predstavljalo prehodno rešitev, ki bi bila uporabljena zadnjič;  

Vmesna revizija 

24. je prepričan, da je treba ohraniti pravno zavezujoč in obvezen vmesni pregled in revizijo 

večletnega finančnega okvira, kot je določeno v novi uredbi o večletnem finančnem 

okviru; opozarja, da je bila uredba o večletnem finančnem okviru v okviru vmesne 

revizije leta 2016 prvič v zgodovini dejansko spremenjena, kar sta tako Svet kot 

Parlament ocenila kot pozitivno, zlasti kar zadeva okrepitev določb o prožnosti 

večletnega finančnega okvira; 

25. meni, da bi bilo treba vmesno revizijo večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–

2027 predlagati in o njej odločiti pravočasno, da bi lahko naslednja Parlament in 

Komisija ustrezno prilagodila finančni okvir; poudarja, da bi moral biti Parlament 

vključen v vse revizije večletnega finančnega okvira in da bi morala biti zaščitena 

njegova pravica kot enakopravna veja proračunskega organa; poleg tega poudarja, da bi 

morala vsaka dejanska revizija vključevati tudi revizijo zgornjih mej večletnega 

finančnega okvira, kadar se izkaže, da ne zadoščajo za preostanek obdobja;  

Prilagodljivost 

26. poudarja, da je proračunski organ v sklopu sedanjega večletnega finančnega okvira 

odobril znatno uporabo mehanizmov prilagodljivosti in posebnih instrumentov iz 

uredbe o večletnem finančnem okviru, da bi se zagotovila dodatna proračunska 

sredstva, ki so potrebna za odzivanje na resne krize ali za financiranje novih političnih 

prednostnih nalog;  

27. zato meni, da so se določbe o prožnosti v sedanjem večletnem finančnem okviru dobro 

obnesle in so zagotovile rešitve v zvezi z znatnimi finančnimi sredstvi, ki so potrebna 

zlasti za soočanje z izzivi, povezanimi z migracijami in begunci, ter za odpravo 

naložbene vrzeli; opozarja, da je bil Evropski parlament avtor več teh določb, ki jih je 

odločno zagovarjal v pogajanjih o prejšnjem večletnem finančnem okviru; 

28. meni, da je treba te določbe še dodatno okrepiti, da bi se lahko bolje spopadli z novimi 

izzivi, nepredvidenimi dogodki in spreminjajočimi se političnimi prednostnimi 

nalogami, ki se pojavijo pri izvajanju dolgoročnega načrta, kot je večletni finančni 

okvir; poziva, naj bo naslednji večletni finančni okvir bolj prožen, da bi bile skupne 

zgornje meje večletnega finančnega okvira v kar največji možni meri uporabljene za 

obveznosti in plačila; 

Mehanizmi prilagodljivosti v večletnem finančnem okviru 

29. meni, da bi bilo treba zgornje meje naslednjega večletnega finančnega okvira določiti na 

ravni, ki bi omogočala ne le financiranje politik EU, temveč tudi zadostne razlike do 



 

 

zgornje meje za obveznosti v posameznih razdelkih;  

30. je prepričan, da bi bilo treba vse nerazporejene razlike brez omejitev prenesti v 

naslednja proračunska leta, proračunski organ pa bi jih moral v okviru letnega 

proračunskega postopka uporabiti v namene, ki se mu zdijo potrebni; zato poziva, naj se 

skupna razlika v okviru obveznosti ohrani, a brez omejitev v zvezi s področjem uporabe 

in rokom;  

31. opozarja, da se v sklopu skupne razlike v okviru obveznosti lahko uporabijo le 

nedodeljene razlike do leta N – 1, potem ko so bile potrjene s tehnično prilagoditvijo, ki 

se izvede pred predstavitvijo predloga proračuna; hkrati pa meni, da je nujno treba 

preučiti, kako bi lahko uporabili tudi nerazporejene razlike za leto N, da bi bilo tudi v 

prihodnje mogoče financirati dodatne potrebe, ki se lahko pojavijo med tem letom; 

32. je trdno prepričan, da bi morale biti obveznosti, ki jih odobri proračunski organ, 

uporabljene za njihov prvotni namen ter da bi si bilo treba kar najbolj prizadevati za to, 

da se to zagotovi na vseh področjih politike; poziva zlasti Komisijo, naj še naprej 

dejavno deluje v tej smeri; je vseeno prepričan, da bi morale biti sprostitve, če so 

dejansko na voljo, ki so posledica tega, da ukrepi, za katere so bile namenjene, v celoti 

ali deloma niso bili izvedeni, ponovno dane na voljo v okviru proračuna EU, 

proračunski organ pa bi jih moral uporabiti v okviru letnega proračunskega postopka; 

meni, da bi morale biti sprostitve neposredno vključene v skupno razliko v okviru 

obveznosti in ne v določen posebni instrument ali rezervo;  

33. opozarja, da sprostitve izvirajo iz obveznosti, ki jih je proračunski organ že odobril in bi 

morale praviloma privesti do ustreznega plačila, če bi bili ukrepi, katere naj bi 

financirale, izvedeni, kot je bilo načrtovano; zato poudarja, da je ponovna uporaba 

sprostitev v okviru proračuna EU ustrezno utemeljena, ne bi pa smela biti sredstvo za 

izogibanje zadevnim pravilom o sprostitvi, določenim v sektorskih predpisih; 

34. opozarja, da je treba v sklopu skupne razlike do zgornje meje za plačila omogočiti 

popoln prenos razlik za plačila v celotnem večletnem finančnem okviru; zavrača 

kakršno koli omejevanje ali uporabo zgornje meje za razlike, ki se lahko prenesejo, kot 

to velja v sedanjem večletnem finančnem okviru, in opozarja, da se te razlike lahko 

uporabijo le, če to odloči proračunski organ, in v meri, ki jo določi; poudarja, da bi 

skupna razlika do zgornje meje za plačila lahko bila bistvenega pomena pri spopadanju 

z morebitnimi novimi plačilnimi krizami, ki bi lahko nastopile; 

35. poudarja, da bi bilo treba v uredbi o večletnem finančnem okviru ohraniti možnost 

spremembe zgornjih mej v primeru nepredvidenih okoliščin, ko bi potrebe po 

financiranju dosegle ali presegle meje zmogljivosti in posebne instrumente; poziva, naj 

uredba o večletnem finančnem okviru zagotovi poenostavljen postopek za ciljno 

usmerjeno revizijo pod dogovorjenim pragom; 

36. poziva, naj se ohrani možnost, da se financiranje katerega koli programa EU izvede 

vnaprej ali za nazaj, da se omogoči proticiklično delovanje, ki ustreza hitrosti 

dejanskega izvajanja, in smiseln odziv na večje krize; poleg tega poziva, naj 

zakonodajna prožnost, zdaj določena v točki 17 Medinstitucionalnega sporazuma, 

omogoča prilagoditev skupnih sredstev programov, sprejetih po rednem zakonodajnem 

postopku, z do +/–10 % na +/–15 %; 



 

 

37. opozarja na prožnost, ki se lahko doseže s prenosi znotraj istega razdelka večletnega 

finančnega okvira, da bi se finančna sredstva namenila točno tistim področjem, na 

katerih so potrebna, in bi se zagotovilo boljše izvajanje proračuna EU; meni, da manjše 

število postavk prispeva k večji prožnosti večletnega finančnega okvira; hkrati pa 

poziva Komisijo, naj pri vseh pomembnih samostojnih prenosih proaktivno obvešča 

proračunski organ in se z njim posvetuje; 

Posebni instrumenti večletnega finančnega okvira 

38. odobrava splošno strukturo posebnih instrumentov večletnega finančnega okvira, zlasti 

instrumenta prilagodljivosti, rezerve za nujno pomoč, Solidarnostnega sklada EU in 

Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, in opozarja, da so bili v sklopu 

sedanjega večletnega finančnega okvira pogosto uporabljeni; poziva, naj se povečajo 

finančna sredstva zanje in izboljšajo njihove operativne določbe;  

39. zlasti poziva, naj se finančna sredstva za instrument prilagodljivosti znatno povečajo do 

letne dodelitve v višini vsaj 2 milijard EUR; opozarja, da instrument prilagodljivosti ni 

povezan z nobenim posebnim področjem politike in se zato lahko uporabi za kateri koli 

namen, ki se zdi potreben; zato meni, da se ta instrument lahko uporabi za zadostitev 

kakršnim koli novim finančnim potrebam, kot se pojavijo v večletnem finančnem 

okviru; 

40. opozarja na vlogo rezerve za nujno pomoč pri zagotavljanju hitrega odziva na posebne 

potrebe tretjih držav po pomoči v primeru nepredvidenih dogodkov in poudarja, da je 

posebej pomembna v sedanjih okoliščinah; poziva, naj se finančna sredstva zanjo 

znatno povečajo do letne dodelitve 1 milijarde EUR;  

41. zlasti opaža, da se je Solidarnostni sklad EU pogosto uporabil za pomoč pri vrsti hudih 

naravnih nesreč z znatnimi proračunskimi posledicami; prav tako poudarja, da ta 

instrument pozitivno vpliva na javno mnenje; predlaga, naj se finančna sredstva zanj 

povečajo do letne dodelitve 1 milijarde EUR;  

42. meni, da pri uporabi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, s katerim se 

zagotavljata solidarnost in podpora EU delavcem, ki so izgubili delo zaradi velikih 

strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije ali 

globalne gospodarske in finančne krize, ni bil izkoriščen ves njegov potencial in bi ga 

bilo mogoče še izboljšati in vključiti v dolgoročno strategijo, da bi dejansko dosegli 

presežne delavce in jih ponovno vključili na trg dela v vseh državah članicah; meni, da 

bi bilo treba pri prihodnji reviziji Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji 

preveriti njegovo področje uporabe in izboljšati njegovo usklajevanje z drugimi 

instrumenti; meni, da bi bilo treba revidiranemu Evropskemu skladu za prilagoditev 

globalizaciji v novem večletnem finančnem okviru dodeliti vsaj toliko letnih sredstev 

kot v sedanjem; 

43. predlaga, da se vzpostavi posebna rezerva za posebne instrumente večletnega 

finančnega okvira, ki bo temeljila na neporabljenih odobritvah vsakega instrumenta, ki 

zapadejo; meni, da bi morala rezerva delovati brez časovnih omejitev; zahteva, da se ta 

rezerva na podlagi odločitve proračunskega organa uporablja za vse posebne 

instrumente, s katerimi se financirajo potrebe, ki presegajo finančne zmogljivosti 

večletnega finančnega okvira;  



 

 

44. ugotavlja, da trenutno veljajo različna pravila glede roka za prenos neporabljenih 

odobritev za vsak posebni instrument večletnega finančnega okvira; meni, da bi bilo 

treba ta pravila uskladiti, da bi lahko za vse te instrumente veljalo enotno pravilo N + 1; 

45. meni, da bi bilo treba varnostno rezervo ohraniti kot sredstvo v skrajni sili; poudarja, da 

gre za poseben instrument, ki se poleg tega lahko uporabi le za odobritve plačil, in da je 

bila njena uporaba bistvenega pomena pri odzivanju na plačilno krizo iz leta 2014; zato 

poziva, naj se najvišja letna dodelitev zanjo prilagodi navzgor na 0,05 % BND EU; 

46. poudarja, da bi bilo treba posebne instrumente večletnega finančnega okvira šteti nad 

zgornjimi mejami večletnega finančnega okvira, in sicer tako za odobritve za prevzem 

obveznosti kot za odobritve plačil; meni, da je bilo vprašanje proračunskega načrtovanja 

plačil teh instrumentov nedvoumno rešeno med vmesno revizijo večletnega finančnega 

okvira 2014–2020, s čimer se je končal dolgotrajni konflikt s Svetom glede razlage; 

poziva, naj se v uredbo o večletnem finančnem okviru vključi jasna določba, v kateri bo 

navedeno, da bi bilo treba plačila, ki izhajajo iz uporabe obveznosti iz posebnih 

instrumentov večletnega finančnega okvira, šteti nad letnimi zgornjimi mejami 

večletnega finančnega okvira za plačila;  

47. ugotavlja, da je v skladu s sedanjim Medinstitucionalnim sporazumom za uporabo treh 

posebnih instrumentov večletnega finančnega okvira potrebna posebna večina v 

Parlamentu; meni, da je ta določba zastarela, saj odraža posebne večine, potrebne za 

sprejetje proračuna EU pred Lizbonsko pogodbo; poziva k enotnejšemu pristopu za 

zahteve glede glasovanja za mobilizacijo teh instrumentov, ki bi moral biti enak kot za 

sprejetje proračuna EU; 

Prihodki – posebna rezerva 

48. ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi morali biti vsi prihodki iz naslova glob, ki so 

bile podjetjem naložene zaradi kršenja konkurenčnega prava EU ali so povezane z 

zamudami pri plačilih nacionalnih prispevkov v proračun EU, dodatna prihodkovna 

postavka za proračun EU, ne da bi bili zaradi tega znižani prispevki na podlagi BND;  

49. zato poziva, naj se v proračunu EU vzpostavi posebna rezerva, ki bo postopno 

zapolnjena z vsemi vrstami nepredvidenih drugih prihodkov, in se bo lahko ustrezno 

prenesla, da bi zagotovili dodatne možnosti porabe, ko se bodo pojavile potrebe; meni, 

da bi se morala ta rezerva nameniti za posebne instrumente večletnega finančnega 

okvira, na podlagi odločitve proračunskega organa pa bi zagotovila dodatna sredstva, 

tako za obveznosti kot za plačila;  

Učinkovita in uspešna poraba sredstev EU 

50. priznava, da bi moralo biti doseganje evropske dodane vrednosti eno glavnih načel, ki 

institucije EU vodijo pri odločanju o vrsti izdatkov v naslednjem večletnem finančnem 

okviru; hkrati pa opozarja, da obstajajo različne razlage tega koncepta, in poziva, naj se 

enotno, jasno in enostavno razumljivo opredelijo zadevna merila, pri čemer bi bilo treba 

upoštevati posebnosti vsakega območja in po možnosti vključiti merljive kazalnike 

uspešnosti; svari pred morebitnimi poskusi uporabe te opredelitve za vzbuditev dvomov 

glede relevantnosti politik in programov EU na podlagi izključno kvantitativnih ali 

kratkoročnih ekonomskih premislekov;  



 

 

51. je seznanjen s sklicevanjem na pojem evropske dodane vrednosti v več dokumentih 

Komisije; v zvezi s tem ponovno opozarja na seznam parametrov, ki jih je Parlament 

opredelil v svoji zgoraj navedeni resoluciji z dne 24. oktobra 2017; opozarja, da bi se 

morala sredstva EU uporabljati za financiranje evropskih javnih dobrin in bi morala 

delovati kot katalizator pri spodbujanju držav članic na vseh upravnih ravneh, da 

ukrepajo za izpolnitev ciljev iz pogodbe in za doseganje skupnih ciljev EU, ki sicer ne 

bi bili uresničeni; se strinja, da bi bilo treba sredstva iz proračuna EU uporabljati za 

financiranje ukrepov, ki lahko koristijo EU kot celoti, ki jih posamezne države članice 

same ne morejo učinkovito izvesti in ki lahko zagotovijo boljšo stroškovno učinkovitost 

kot pa ukrepi, sprejeti izključno na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni; nadalje meni, 

da bi moral proračun EU prispevati k vzpostavitvi in podpiranju miru in stabilnosti v 

sosedstvu EU in drugod; meni, da se evropska dodana vrednost ustvarja s programi v 

deljenem in s programi v neposrednem upravljanju kot dvema med seboj 

dopolnjujočima se metodama doseganja ciljev EU; glede na navedeno pričakuje, da se 

bodo države članice pri pogajanjih o naslednjem večletnem finančnem okviru vzdržale 

uporabe logike „pravičnega povračila“, ki upošteva le nacionalne interese v obliki neto 

salda; 

52. meni, da je mogoče boljšo porabo, tj. učinkovito in nediskriminatorno uporabo vsakega 

eura iz proračuna EU, doseči ne le z usmerjanjem sredstev EU v ukrepe, ki prinašajo 

največjo evropsko dodano vrednost in največje povečanje učinkovitosti politik in 

programov EU na podlagi podrobne ocene sedanjih odhodkov, temveč tudi z 

doseganjem večje sinergije med proračunom EU in nacionalnimi proračuni, pa tudi z 

zagotavljanjem vidnega izboljšanja strukture porabe; podpira priporočila iz letnega 

poročila Evropskega računskega sodišča za leto 2016 glede učinkovitega okvira 

merjenja kazalnikov, poenostavljenega in bolj uravnoteženega poročanja o uspešnosti 

ter lažjega dostopa do rezultatov ocene; 

53. poziva, naj se proračunski sistem EU v naslednjem večletnem finančnem okviru 

dejansko poenostavi, da se olajša črpanje; zlasti poudarja, da je treba zmanjšati 

nepotrebno prekrivanje instrumentov, ki podpirajo podobne vrste ukrepov, na primer na 

področju inovacij, malih in srednjih podjetij ali prometa, kar pa ne bi smelo privesti do 

tega, da bi bili pomembni elementi različnih programov izgubljeni, poudarja tudi, da je 

nujno treba odpraviti konkurenco, ki obstaja med različnimi oblikami in viri 

financiranja, da bi zagotovili čim večje dopolnjevanje in vzpostavili usklajen finančni 

okvir; meni, da bi to omogočilo jasnejšo sporočanje prednostnih nalog EU državljanom; 

54. poudarja, da s sistematskim pregledom porabe EU ni mogoče zagotoviti znižanja ravni 

ambicij EU ali delitve njenih politik in programov po področjih, prav tako pa ne bi smel 

privesti do tega, da bi finančni instrumenti – z namenom ustvariti nekaj prihrankov – 

nadomestili nepovratna sredstva, saj velika večina ukrepov, financiranih iz proračuna 

EU, ni primerna za financiranje s finančnimi instrumenti; meni, da bi moral sistematski 

pregled omogočiti opredelitev načinov, kako izboljšati izvajanje programov EU za 

porabo sredstev; 

55. poziva k daljnosežni harmonizaciji pravil, da bi bila za vse proračunske instrumente EU 

določena enotna pravila, pri tem pa morale biti upoštevane značilnosti posameznih 

skladov in sektorjev; spodbuja Komisijo, naj obravnava vprašanje kombiniranja 

različnih virov financiranja, tako da pripravi jasne smernice v zvezi s tem in v vseh 

državah članicah zagotovi enak dostop do vseh vrst financiranja; 



 

 

56. se nadalje zavzema za dejansko poenostavitev sektorskih izvedbenih pravil za 

upravičence in za zmanjšanje upravne obremenitve z nadaljnjo standardizacijo in 

poenostavitvijo postopkov in programskih dokumentov; poleg tega opozarja, da je treba 

poskrbeti za večjo krepitev zmogljivosti in tehnično pomoč upravičencem; poziva k 

prehodu na ocenjevanje, ki bo temeljilo na tveganjih; 

Enotnost, točnost proračuna in preglednost 

57. opozarja, da je načelo enotnosti (v skladu s katerim morajo biti vse postavke prihodkov 

in odhodkov Unije prikazane v proračunu) tako zahteva, določena v pogodbi, kot 

temeljni pogoj za demokracijo, če naj bo proračun pregleden, legitimen in odgovoren; 

obžaluje, da se to načelo vse pogosteje ne spoštuje, medtem ko se je finančna 

kompleksnost povečala, od zgodovinske dediščine Evropskega razvojnega sklada (ERS) 

prek vzpostavitve evropskega mehanizma za stabilnost do nedavne poplave ad hoc 

zunajproračunskih mehanizmov v obliki inovativnih finančnih instrumentov in zunanjih 

skrbniških skladov ali instrumentov, ki niso prikazani v bilanci stanja Unije; 

58. dvomi v utemeljenost in dodano vrednost tega, da se instrumenti vzpostavljajo zunaj 

proračuna Unije; meni, da se z odločitvami glede vzpostavitve ali ohranitve takih 

instrumentov v resnici skuša prikriti dejanske finančne potrebe in zaobiti omejitve 

večletnega finančnega okvira in zgornje meje lastnih sredstev; obžaluje, da te odločitve 

pogosto privedejo tudi do tega, da se zaobide Parlament v njegovi trojni odgovornosti 

kot zakonodajni, proračunski in nadzorni organ, in da so v nasprotju s ciljem glede 

povečanja preglednosti za splošno javnost in upravičence; 

59. zato ponavlja svoje dolgoletno stališče, da bi bilo treba Evropski razvojni sklad – skupaj 

z drugimi instrumenti zunaj večletnega finančnega okvira – vključiti v proračun Unije, 

da se poveča njegova legitimnost, pa tudi učinkovitost in uspešnost razvojne politike 

Unije; hkrati pa poudarja, da bi se morala finančna sredstva zanje prišteti k zgornjim 

mejam, dogovorjenim v večletnem finančnem okviru, da proračunsko načrtovanje za te 

instrumente ne bo negativno vplivalo niti na njihovo financiranje niti na druge politike 

in programe EU; načeloma pozdravlja predlog, da se evropski mehanizem za stabilnost 

vključi v finance Unije v obliki Evropskega denarnega sklada, ne glede na njegovo 

prihodnjo zasnovo; 

60. meni, da lahko skrbniški skladi EU zagotovijo dodano vrednost z združevanjem 

sredstev različnih donatorjev za določene situacije, hkrati pa njihova uporaba ne bi 

smela privesti do enostavnega preimenovanja načrtovanega financiranja EU niti zaradi 

nje ne bi smeli biti spremenjeni prvotni cilji finančnih instrumentov EU; poudarja, da je 

potreben večji parlamentarni nadzor nad njihovim vzpostavljanjem in izvajanjem; 

vztraja, da bi morali skrbniški skladi EU podpirati zgolj ukrepe zunaj Unije; 

61. meni tudi, da bi morali – kadar se oceni, da je mogoče nekatere posebne cilje doseči 

zgolj z določenim deležem zunajproračunskih ukrepov, na primer z uporabo finančnih 

instrumentov ali skrbniških skladov – biti ti ukrepi omejeni po obsegu in trajanju in 

popolnoma pregledni, upravičeni na podlagi dokazane dodatnosti in dodane vrednosti, 

poleg tega pa bi morali temeljiti na strogih določbah o postopkih odločanja in 

odgovornosti; 

62. meni, da bi bilo treba v proračunu Unije v sklopu naslednjega večletnega finančnega 

okvira z večjo natančnostjo prikazati obseg namenskih prejemkov in njihov vpliv na 



 

 

dejanske odhodke, zlasti kadar izvirajo iz prispevkov tretjih držav; poudarja, da je to še 

toliko bolj pomembno, ker je Združeno kraljestvo pri pogajanjih o izstopu iz Unije 

izrazilo željo, da bi pri nekaterih evropskih proračunskih programih novega večletnega 

finančnega okvira po letu 2020 sodelovalo kot tretja država;  

Stopnja plačil 

63. opozarja, da so odobritve plačil logična in pravna posledica odobritev za prevzem 

obveznosti, in poziva, naj se prihodnje zgornje meje za plačila določijo na ustrezni 

ravni, pri čemer naj bo razlika med obveznostmi in plačili majhna in realistična; 

pričakuje, da bo pri prihodnjih zgornjih mejah za plačila upoštevano, da je na eni strani 

treba spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz sedanjega finančnega obdobja in bodo plačila 

postala šele po letu 2020, in na drugi strani, da je treba izpolniti obveznosti za programe 

in instrumente za obdobje po letu 2020; 

64. želi spomniti na kopičenje zaostankov pri neplačanih računih ob koncu prejšnjega 

večletnega finančnega okvira, ki so bili preneseni v sedanji večletni finančni okvir, in 

svari, da bi se lahko pri prehodu na naslednji večletni finančni okvir plačilna kriza 

ponovila, kar bi imelo resne posledice za upravičence, kot so študentje, univerze, mala 

in srednja podjetja in raziskovalci; opozarja na sedanji trend nezadostnega izvrševanja 

plačil zaradi zamud pri izvajanju programov za obdobje 2014–2020, kar povzroča vse 

večje stopnje neporavnanih obveznosti, ki jih je treba poravnati v okviru zgornjih meja 

naslednjega večletnega finančnega okvira; poziva Komisijo in države članice, tudi na 

ravni finančnih ministrov, naj analizirajo temeljne vzroke za te zamude ter pripravijo 

konkretne ukrepe za poenostavitev in tako omogočijo lažje izvajanje v prihodnosti; 

65. je seznanjen s predhodnim izidom pogajanj o finančni poravnavi v zvezi z izstopom 

Združenega kraljestva iz Unije, v skladu s katerim bo Združeno kraljestvo v celoti 

sodelovalo pri financiranju in izvajanju programov za obdobje 2014–2020, vključno z 

vsemi njihovimi ustreznimi finančnimi posledicami;  

Finančni instrumenti 

66. poudarja, da je v proračunu EU na voljo široka paleta instrumentov za financiranje 

dejavnosti na ravni EU in da je te instrumente mogoče razdeliti na dve skupini, in sicer 

nepovratna sredstva na eni strani, na drugi strani pa na finančne instrumente v obliki 

jamstev, posojil, delitve tveganj oziroma lastniškega kapitala; opozarja tudi na Evropski 

sklad za strateške naložbe, katerega cilj je mobilizirati zasebni in javni kapital po vsej 

EU za podpiranje projektov na področjih, ki so ključnega pomena za evropsko 

gospodarstvo, da bi dopolnjevali omejeno financiranje; 

67. priznava, da imajo finančni instrumenti potencial, da povečajo ekonomski in politični 

vpliv proračuna Unije; hkrati pa poudarja, da jih je mogoče uporabiti samo za projekte, 

ki ustvarjajo dohodek, v primeru razmer, ki z vidika naložb niso optimalne, ali kadar je 

trg neučinkovit, in torej predstavljajo le dopolnilno obliko financiranja, ne pa 

alternativne, kot to velja za nepovratna sredstva; poudarja, da namen finančnih 

instrumentov ne sme biti, da nadomestijo že obstoječe javne ali zasebne sheme 

financiranja, in bi morala biti v skladu z nacionalnimi in mednarodnimi obveznostmi; 

68. želi spomniti na svojo zahtevo, naj Komisija opredeli področja, kjer so najprimernejša 

nepovratna sredstva, kjer bi bili lahko primernejši finančni instrumenti in na katerih bi 



 

 

bilo mogoče nepovratna sredstva kombinirati s finančnimi instrumenti, ter razmisli o 

ustreznem ravnovesju med obema; je prepričan, da bi morale subvencije ostati glavni 

način financiranja projekta EU v naslednjem večletnem finančnem okviru; poudarja, da 

bi bilo treba posojila, jamstva, delitev tveganj in lastniški kapital uporabljati previdno in 

na podlagi ustreznih predhodnih ocen ter le v primerih, ko je mogoče dokazati jasno 

dodano vrednost in učinek vzvoda; ugotavlja, da je mogoče izboljšati uporabo finančnih 

instrumentov in sinergijo z nepovratnimi sredstvi; poziva k večjim prizadevanjem za 

olajšanje dostopa do finančnih instrumentov za upravičence in k večji prožnosti pri 

medsektorski uporabi različnih finančnih instrumentov, da bi se presegli omejevalni 

predpisi, ki upravičencem preprečujejo, da bi za projekte s skupnimi cilji izkoristili več 

programov; 

69. poziva Komisijo, naj v naslednjem večletnem finančnem okviru poenostavi in 

harmonizira pravila o uporabi finančnih instrumentov, da se ustvarijo sinergije med 

različnimi instrumenti in čim bolj poveča njihova učinkovita uporaba; je seznanjen z 

možnostjo predloga, o katerem bi bilo treba temeljito razpravljati, in sicer da se ustanovi 

enoten sklad, ki bi na ravni EU združeval finančne instrumente, s katerimi se upravlja 

centralno; meni, da bi bilo treba zagotoviti jasno strukturo za izbiro različnih vrst 

finančnih instrumentov za različna področja politik in vrste ukrepov ter da bi bilo treba 

ustrezne finančne instrumente še naprej voditi pod ločenimi proračunskimi postavkami, 

da bi zagotovili jasnost naložb; hkrati pa poudarja, da kakršna koli taka harmonizacija 

pravil ne sme vplivati na finančne instrumente, s katerimi upravljajo države članice v 

okviru kohezijske politike ali zunanjih ukrepov; 

70. opozarja, da je Parlament že večkrat pozval k večji preglednosti in demokratičnemu 

nadzoru pri izvajanju finančnih instrumentov, ki se financirajo iz proračuna Unije; 

Sestava 

71. meni, da bi morala struktura večletnega finančnega okvira zagotavljati večjo 

prepoznavnost političnih in proračunskih prednostnih nalog EU pri evropskih 

državljanih, in poziva k jasnejši predstavitvi vseh področij odhodkov EU; je prepričan, 

da bi se morali ustrezno odražati glavni stebri prihodnje porabe EU, ki so opisani v tej 

resoluciji; 

72. zato meni, da so potrebne izboljšave sedanje predstavitve razdelkov, a nasprotuje vsaki 

neupravičeni koreniti spremembi; predlaga torej naslednjo strukturo za večletni finančni 

okvir za obdobje po letu 2020: 

Razdelek 1: Močnejše in trajnostno gospodarstvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki podpirajo: 

pod neposrednim upravljanjem: 

– raziskave in inovacije 

– industrija, podjetništvo ter mala in srednja podjetja 

– digitalna preobrazba gospodarstva in družbe 



 

 

– veliki infrastrukturni projekti 

– promet, energetika, vesolje 

– okolje ter blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje  

Razdelek 2: Večja kohezija in solidarnost v Evropi 

Vključeni so programi in instrumenti, ki podpirajo: 

– ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo (v deljenem upravljanju) 

– naložbe v inovacije, raziskave, digitalizacijo, industrijski prehod, mala in srednja 

podjetja, promet, blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, okolje in 

energetiko 

– zaposlovanje, socialne zadeve in socialno vključevanje, enakost spolov, zmanjševanje 

revščine in demografske izzive 

– izobraževanje, mladino in vseživljenjsko učenje 

– kulturo, državljanstvo, medije in komunikacije  

– demokracijo, pravno državo in temeljne pravice 

– zdravje in varnost hrane 

– azil, migracije in vključevanje, pravosodje in potrošnike  

– podporo nacionalnim upravam in usklajevanje z njimi  

Razdelek 3: Močnejše in trajnostno kmetijstvo in ribištvo 

Vključeni so programi in instrumenti, ki podpirajo: 

– kmetijstvo in razvoj podeželja 

– pomorske zadeve in ribištvo 

Razdelek 4: Večja odgovornost v svetu 

Vključeni so programi in instrumenti, ki podpirajo: 

– mednarodno sodelovanje in razvoj  

– sosedstvo  

– širitev  

– humanitarno pomoč  

– demokracijo, pravno državo, temeljne pravice in enakost spolov 



 

 

– trgovino 

Razdelek 5: Varnost, mir in stabilnost za vse 

Vključeni so programi in instrumenti, ki podpirajo: 

– varnost, tudi kibernetsko varnost 

– odzivanje na krize in stabilnost, tudi civilno zaščito  

– skupno zunanjo in varnostno politiko  

– obrambo, tudi raziskave in inovacije  

Razdelek 6: Učinkovita uprava v službi Evropejcev 

– financiranje zaposlenih EU 

– financiranje stavb in opreme institucij EU 

 

73. poziva Komisijo, naj v prilogi k evropskemu proračunu zagotovi pregled vseh 

odhodkov, povezanih z EU, ki nastanejo zunaj proračuna EU zaradi medvladnih 

sporazumov in postopkov; meni, da bodo te informacije, ki se zagotovijo vsako leto, 

dopolnile pregled vseh naložb, katerim se države članice zavežejo na ravni EU; 

III. Politike 

Močnejše in trajnostno gospodarstvo 

74. poudarja pomen dokončanja evropskega raziskovalnega prostora, energetske unije, 

enotnega evropskega prometnega prostora in digitalnega enotnega trga kot temeljnih 

elementov evropskega enotnega trga;  

75. verjame, da bi bilo treba z naslednjim večletnim finančnim okvirom bolj osredotočiti 

proračunske vire v področja, ki izkazujejo jasno evropsko dodano vrednost in 

spodbujajo gospodarsko rast, konkurenčnost, trajnost in zaposlovanje v vseh regijah 

EU; v zvezi s tem poudarja pomen raziskav in inovacij pri ustvarjanju trajnostnega 

gospodarstva, ki bo vodilno v svetu in bo temeljilo na znanju, ter obžaluje, da je v 

sedanjem večletnem finančnem okviru zaradi pomanjkanja ustreznega financiranja le 

majhen delež projektov visoke kakovosti na tem področju pridobil financiranje EU; 

76. zato poziva, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru občutno poveča celotni 

proračun, namenjen devetemu okvirnemu programu, in sicer na raven, ki bo znašala 

vsaj 120 milijard EUR; meni, da je ta raven primerna za zagotavljanje konkurenčnosti 

ter znanstvenega, tehnološkega in industrijskega vodilnega položaja Evrope v svetu, za 

odzivanje na družbene izzive in za pomoč pri uresničevanju podnebnih ciljev EU in 

ciljev trajnostnega razvoja; še zlasti poziva k prizadevanjem za spodbujanje pionirskih 

inovacij, ki ustvarjajo nove trge, zlasti za mala in srednja podjetja; 

77. poziva tudi k večjemu poudarku na izvajanju raziskav in inovacij prek skupnih podjetij 



 

 

in drugih instrumentov ter k podpiranju naložb v ključne tehnologije, da bi premostili 

naložbeno vrzel pri inovacijah; poudarja, da mora biti povečanje sredstev povezano s 

poenostavitvijo postopkov financiranja; pozdravlja tozadevna prizadevanja Komisije in 

vztraja, da bi bilo treba z njimi nadaljevati v naslednjem programskem obdobju, da se 

kandidatom zagotovijo boljši dostop in enaki konkurenčni pogoji, in sicer s pomočjo 

novega sistema za ocenjevanje vlog; poudarja, da je treba razviti ukrepe za spodbujanje 

uravnoteženega sodelovanja vseh držav članic EU;  

78. pozdravlja nedavni predlog Komisije, da bi zagotovili financiranje Raziskovalnega 

sklada za premog in jeklo v prihodnjih letih; opozarja na pomen tega sklada za 

financiranje raziskav v tem industrijskem sektorju; zato meni, da je potrebna 

dolgoročnejša rešitev, ki zagotavlja financiranje po letu 2020 in tudi vključuje ta sklad v 

proračun Unije, da bi Parlament lahko izpolnil svojo vlogo organa za proračunski 

nadzor;  

79. poudarja, da so mala in srednja podjetja ter mikropodjetja ključno gonilo gospodarske 

rasti, inovacij in zaposlovanja, saj ustvarijo 85 % vseh novih delovnih mest; priznava 

njihovo pomembno vlogo pri zagotavljanju gospodarskega okrevanja in krepitvi 

trajnostnega gospodarstva EU; opozarja, da je v EU več kot 20 milijonov malih in 

srednjih podjetij in da predstavljajo 99 % vseh podjetij; meni, da bi v naslednjem 

večletnem finančnem okviru moral ostati pomemben politični cilj izboljšanje dostopa 

do financiranja za mala in srednja podjetja v vseh državah članicah, da bi se dodatno 

izboljšala njihova konkurenčnost in trajnost; zato poudarja, da je treba spodbujati 

podjetništvo in izboljšati poslovno okolje za mala in srednja podjetja, da bi jim 

omogočili uresničiti njihov celoten potencial v današnjem globalnem gospodarstvu;  

80. pozdravlja uspeh namenskega programa EU za konkurenčnost podjetij ter mala in 

srednja podjetja (COSME) iz sedanjega večletnega finančnega okvira; izpostavlja 

visoko stopnja izvajanja tega programa in opozarja, da bi bilo lahko zanj porabljenih še 

več sredstev; zato poziva k podvojitvi finančnih sredstev za program COSME, da bi ta 

ustrezala dejanskim potrebam gospodarstva EU in velikemu povpraševanju po 

sodelovanju v tem programu; 

81. ponovno poudarja svojo odločno zavezo Evropskemu skladu za strateške naložbe 

(EFSI), ki ima za cilj zbrati 500 milijard EUR novih naložb v realno gospodarstvo v 

sedanjem večletnem finančnem okviru; meni, da je ta sklad že zagotovil silovito in 

usmerjeno spodbudo za sektorje gospodarstva, ki so usmerjeni v trajnostno rast in 

zaposlovanje; poudarja pozitiven vpliv, ki ga ima sklad EFSI na zagotavljanje 

financiranja malih in srednjih podjetij po vsej Uniji; zato pozdravlja namero Komisije, 

da pripravi zakonodajni predlog o nadaljevanju in izboljšanju te naložbene sheme z 

namenskim proračunom, ki se ne bi smel financirati na račun obstoječih politik in 

programov v novem večletnem finančnem okviru; poudarja, da bi moral vsak 

zakonodajni predlog temeljiti na sklepih pregleda, ki ga opravi Komisija, in neodvisni 

oceni; pričakuje, da bo novi predlog učinkovito obravnaval vse pomanjkljivosti pri 

izvajanju sklada EFSI in med drugim razširil geografsko pokrivanje sklada, da bo 

njegove koristi občutiti po vsej Uniji;  

82. vztraja pri pomenu večletnega finančnega okvira za sektorje, ki se zanašajo na 

dolgoročne naložbe, na primer trajnostni prometni sektor; poudarja, da je prometna 

infrastruktura hrbtenica enotnega trga in podlaga za trajnostno rast in ustvarjanje 

delovnih mest; ugotavlja, da je za vzpostavitev enotnega evropskega prometnega 



 

 

prostora, povezanega s sosednjimi državami, potrebna obsežna prometna infrastruktura 

in da je treba ta prostor obravnavati kot ključno prednostno nalogo z vidika 

konkurenčnosti EU in pa za ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo, tudi obrobnih 

in otoških območij; zato meni, da bi bilo treba v naslednjem večletnem finančnem 

okviru zagotoviti zadostno financiranje za projekte, ki prispevajo zlasti k dokončanju 

jedrnega omrežja TEN-T in njegovih koridorjev, ki bi jih bilo treba dodatno razširiti; 

opozarja na cilje sporazuma COP 21, kar zadeva promet in boj proti podnebnim 

spremembam, ter spodbuja države članice, naj vlagajo v pameten, trajnosten in povezan 

javni prevoz;  

83. poudarja, da bi moral posodobljen in učinkovitejši instrument za povezovanje Evrope 

zajemati vse oblike prometa, tudi cestno in železniško infrastrukturo ter celinske plovne 

poti; meni, da bi moral instrument namenjati prednost povezavam med celovitimi 

omrežji in oblikami prometa, ki prispevajo k zmanjšanju emisij CO2, ter se osredotočati 

na povezave med njimi in na dokončanje omrežja na obrobnih območjih; znova 

poudarja pomen krepitve medobratovalnosti prek evropskega sistema za upravljanje 

železniškega prometa (ERTMS) in omogočanja celovite uporabe pobude enotno 

evropsko nebo; poziva k dokončanju evropskega digitalnega sistema za upravljanje 

zračnega prometa; 

84. poziva, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru oblikuje posebna proračunska 

vrstica za turizem, da bi se pomaknili naproti resnično evropski turistični politiki, ki bo 

lahko občutno prispevala k rasti in ustvarjanju delovnih mest; 

85. poziva Komisijo, naj spodbuja naložbe v razvoj tehnologij naslednje generacije in 

spodbujanje njihove uvedbe; poudarja, kako pomembno je zagotoviti financiranje za 

dokončanje digitalnega enotnega trga z uporabo celotnega spektra, zagotovitvijo 

nadgradnje stacionarnih in zgoščevanja mobilnih omrežij, spodbujanjem uvedbe 

omrežja 5G in gigabitne povezljivosti, pa tudi tako, da se doseže nadaljnji napredek pri 

harmonizaciji telekomunikacijskih pravil EU, da bi se ustvarilo pravo regulativno okolje 

za izboljšanje internetne povezljivosti po celotni Uniji; poudarja, da bi moral 

telekomunikacijski del instrumenta za povezovanje Evrope še naprej podpirati 

infrastrukturo za digitalne storitve in širokopasovna omrežja, tako da bi omogočal 

njihovo dostopnost, tudi v odročnih regijah in na podeželskih območjih, ter izboljšal 

digitalno pismenost, medsebojno povezljivost in interoperabilnost; poudarja, da je treba 

podpirati digitalno preobrazbo evropskega gospodarstva in družbe ter vlagati v bistvene 

tehnologije, kot so velepodatki, umetna inteligenca ali visokozmogljivo računalništvo, v 

infrastrukturo ter v digitalne spretnosti in znanja, da bi povečali konkurenčnost EU in 

izboljšali kakovost življenja Evropejcev; 

86. meni, da je bistvenega pomena zagotoviti trajnostno in cenovno dostopno oskrbo z 

energijo v Evropi; zato poziva, naj se še naprej podpirajo naložbe, ki bodo zagotovile 

diverzifikacijo virov energije in poti oskrbe z energijo, izboljšale zanesljivost oskrbe z 

energijo in energetsko neodvisnost ter povečale energetsko učinkovitost in uporabo 

obnovljivih virov energije, tudi z energetskim programom instrumenta za povezovanje 

Evrope; poudarja zlasti pomen zagotavljanja celovite podpore, še posebej za regije, ki 

so intenzivno vezane na ogljik, energetski prehod, prehod v nizkoogljično gospodarstvo, 

posodabljanje proizvodnje električne energije, izboljšanje čezmejnih medsebojnih 

povezav in uvajanje pametnih omrežij, tehnologije zajemanja, shranjevanja in uporabe 

ogljika ter posodabljanje daljinskega ogrevanja; meni, da bi bilo treba ustrezno podpreti 

preoblikovanje energetskega sektorja glede na podnebne cilje, zlasti v regijah in 



 

 

državah, ki so odvisne od premoga, da bi učinkovito prispevali k strateškemu prehodu 

na gospodarstvo z nizkimi emisijami; poziva k vzpostavitvi celovitega sklada za 

podporo pravičnega prehoda, zlasti z razvojem in uporabo obnovljivih virov, rešitvami 

za energijsko učinkovitost, shranjevanjem energije, rešitvami in infrastrukturo 

elektromobilnosti, modernizacijo proizvodnje električne energije in električnih omrežij, 

naprednimi tehnologijami za proizvodnjo električne energije, vključno z zajemanjem in 

shranjevanjem ogljikovega dioksida, zajemanjem in uporabo ogljikovega dioksida ter 

uplinjanjem premoga, modernizacijo daljinskega ogrevanja, vključno s soproizvodnjo z 

visokim izkoristkom, zgodnjim prilagajanjem na bodoče okoljske standarde in 

prestrukturiranjem energetsko intenzivnih sektorjev, pa tudi obravnavanjem 

družbenega, ekonomskega in okoljskega učinka; 

87. poudarja strateški pomen velikih infrastrukturnih projektov, kot so mednarodni 

termonuklearni poskusni reaktor (ITER), evropska geostacionarna navigacijska storitev 

(EGNOS), globalni satelitski navigacijski sistem (Galileo), program za spremljanje 

Zemlje (Copernicus) in prihodnje vladne satelitske komunikacije (GOVSATCOM), za 

konkurenčnost, varnost in politično moč EU v prihodnosti; poudarja, da je treba 

finančna sredstva za te velike projekte zagotoviti v proračunu EU, vendar jih hkrati 

namensko vezati, da bi tako zajamčili, da morebitne prekoračitve stroškov ne bi 

ogrozile teh sredstev in uspešnega izvajanja drugih politik Unije, kot je bilo v nekaterih 

posameznih primerih ponazorjeno že v prejšnjem večletnem finančnem okviru; v zvezi 

s tem opozarja, da je najvišji znesek za te projekte trenutno določen z uredbo o 

večletnem finančnem okviru, in poziva, naj se v novo uredbo vključijo podobne 

določbe; 

88. poudarja pomen ohranjanja, varovanja in izboljšanja kakovosti okolja ter boja proti 

podnebnim spremembam, propadanju ekosistemov in izgubljanju biotske raznovrstnosti 

ter vodilno vlogo EU v teh prizadevanjih; meni, da je stabilno in primerno financiranje 

bistvenega pomena za uresničitev mednarodnih zavez EU, kot je na primer Pariški 

sporazum; spominja, da bi moral naslednji večletni finančni okvir Uniji pomagati pri 

izpolnjevanju teh ciljev in prispevati k prehodu v nizkoogljično gospodarstvo do 

leta 2050; poudarja, da EU ne bi smela financirati projektov in naložb, ki bi lahko 

škodovali uresničevanju teh ciljev; poziva, naj bo prihodnja poraba EU dosledno 

osredotočena na podnebje; v zvezi s tem poziva, da se zadevni programi, kot je denimo 

LIFE+, ustrezno financirajo in da se njihovi finančni virivsaj podvojijo ter da se 

oblikujejo namenska sredstva za biotsko raznovrstnost in upravljanje omrežja Natura 

2000; 

Večja kohezija in solidarnost v Evropi 

89. poudarja, da bi morala kohezijska politika po letu 2020 ostati glavna naložbena politika 

Evropske unije, ki bi pokrivala vse regije EU in omogočala spoprijemanje z družbeno-

ekonomskimi izzivi ob hkratnem usmerjanju večine sredstev v najbolj ranljive regije; 

meni, da bi morala biti ta politika – onkraj cilja zmanjšanja razlik med ravnmi razvoja 

in krepitve konvergence, kot je določen v pogodbi – osredotočena na uresničevanje 

širših političnih ciljev EU, in zato predlaga, da se trije skladi kohezijske politike 

(Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad (ESS) in 

Kohezijski sklad) v naslednjem večletnem finančnem okviru osredotočijo predvsem na 

zagotavljanje podpore za rast in konkurenčnost, raziskave in inovacije, digitalizacijo, 

industrijski prehod, mala in srednja podjetja, promet, blaženje podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje, okoljsko trajnost in pravičen energetski prehod, zaposlovanje, 



 

 

socialno vključevanje, enakost spolov, zmanjševanje revščine in demografske izzive; 

poudarja, da so ti trije skladi sestavni del kohezijske politike EU in lahko skupaj 

delujejo le v enotnem okviru te politike; poleg tega poziva, naj se v tej politiki okrepi 

teritorialno sodelovanje, ki bo vključevalo čezmejno komponento, ter vzpostavijo 

mestna razsežnost in posebne določbe za podeželska, gorska, otoška in oddaljena 

območja; 

90. meni, da je izjemno pomembno, da se financiranje kohezijske politike za obdobje po 

letu 2020 za EU-27 ohrani vsaj na ravni proračuna v obdobju 2014–2020 v stalnih 

cenah; poudarja, da bi moral BDP ostati eno od meril za dodeljevanje sredstev 

kohezijske politike, a meni, da bi ga bilo treba dopolniti z nizom socialnih, okoljskih in 

demografskih kazalcev, saj bi se tako bolje upoštevale nove vrste neenakosti med 

regijami EU in znotraj njih v vseh državah članicah; poleg tega podpira, da se tudi v 

novem programskem obdobju še naprej izvajajo elementi, ki so kohezijsko politiko v 

sedanjem večletnem finančnem okviru posodobili in jo bolj usmerili v rezultate, tj. 

tematska osredotočenost, predhodne pogojenosti, okvir uspešnosti ter povezava z 

gospodarskim upravljanjem; 

91. je odločno zavezan uresničitvi socialne Evrope in izvajanju evropskega stebra socialnih 

pravic, kar je zaveza, ki izhaja iz člena 9 PDEU, in sicer na podlagi trajnostne rasti 

visoko konkurenčnega socialnega tržnega gospodarstva, ki si prizadeva za polno 

zaposlenost in socialni napredek, spodbujanje enakosti spolov, medgeneracijsko 

solidarnost in varovanje pravic otrok, kot je določeno v Pogodbah; poudarja, da je za 

takšno izvajanje potrebno ustrezno financiranje socialnih politik in da bi bilo zato treba 

povečati sredstva za obstoječe instrumente, ki prispevajo k tem ciljem, zlasti za 

Evropski socialni sklad, pobudo za zaposlovanje mladih, Sklad za evropsko pomoč 

najbolj ogroženim, Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji ter Program za 

zaposlovanje in socialne inovacij; vztraja, da jih je treba v naslednjem večletnem 

finančnem okviru ohraniti in še naprej izvajati predvsem prek dodeljevanja nepovratnih 

sredstev;  

92. ponovno poziva Komisijo in vse države članice, naj vzpostavijo poseben sklad, 

namenjen jamstvu za otroke, s katerim bodo otroke postavile v središče vse obširnejših 

politik za boj proti revščini, in zagotovijo namenska sredstva, potrebna za polno 

izvajanje ustreznih ukrepov politike, vključno s zagotavljanjem pomoči staršem s ciljno 

usmerjenimi ukrepi za premostitev socialne izključenosti in brezposelnosti; 

93. poudarja, da bi moral zlasti Evropski socialni sklad razširiti svojo podporo razvoju 

socialnega dialoga, in sicer z izboljšanjem izgradnje zmogljivosti socialnih partnerjev, 

vključno na evropski sektorski in medsektorski ravni, in da bi morala ta zaveza postati 

obvezna za države članice v vseh regijah EU; 

94. poudarja zlasti, da se je treba nenehno boriti proti brezposelnosti in izključenosti 

mladih, še posebej mladih, ki se ne izobražujejo, niso zaposleni in se ne usposabljajo, in 

sicer v okviru celostnega pristopa do mladinskih politik na ravni EU; zato poziva, naj se 

podvojijo sredstva za pobudo za zaposlovanje mladih, pa tudi za celovito izvajanj 

jamstva EU za mlade, ter obenem zagotovita hitra in poenostavljena uporaba sredstev 

ter stalno in stabilno financiranje v naslednjem programskem obdobju; poudarja, da je 

treba izboljšati ureditev, da bi mladim iz socialno-ekonomsko prikrajšanih okolij 

zagotovili nediskriminatorno udeležbo v programu; meni, da ostaja ena od prednostnih 

nalog EU vlaganje v spodbujanje izobraževanja in usposabljanja, zlasti razvoja digitalne 



 

 

pismenosti; vztraja, da ta program ne bi smel nadomestiti izdatkov, ki so se prej 

financirali iz proračunov držav članic; 

95. izraža podporo programom na področjih kulture, izobraževanja, medijev, mladih, 

športa, demokracije, državljanstva in civilne družbe, ki so jasno pokazali svojo 

evropsko dodano vrednost in uživajo trajno priljubljenost med upravičenci; zato 

zagovarja stalne naložbe v okvir izobraževanja in usposabljanja 2020 prek programov 

Erasmus+, Ustvarjalna Evropa in Evropa za državljane, da se nadaljujejo ukrepi za 

osebe vseh starosti in zlasti za mlade; ponovno izraža podporo krepitvi zunanje 

razsežnosti programov Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa; poleg tega priporoča nadaljnje 

izvajanje evropske solidarnostne enote z ustreznimi sredstvi, vendar ne na račun drugih 

programov EU; poudarja tudi velik prispevek kulturnih in ustvarjalnih sektorjev k rasti 

in ustvarjanju delovnih mest v EU; 

96. priporoča, da se ustanovi notranji evropski sklad za demokracijo, da bi okrepili podporo 

za civilno družbo in nevladne organizacije, dejavne na področjih demokracije in 

človekovih pravic, s tem skladom pa naj upravlja Komisija; 

97. poziva zlasti, naj se v naslednjem večletnem finančnem okviru vsaj potrojijo sredstva za 

program Erasmus+, da bi dosegel mnogo več mladih, mladinskih organizacij ter dijakov 

in pripravnikov po vsej Evropi ter jih opremljal z dragocenimi kompetencami in 

življenjskimi znanji in spretnostmi preko priložnosti za vseživljenjsko učenje, 

izobraževanje, osredotočeno na učenca, in za neformalno izobraževanje in priložnostno 

učenje, pa tudi preko prostovoljstva in mladinskega dela; poziva, naj se posebna 

pozornost nameni osebam, ki prihajajo iz prikrajšanih družbeno-ekonomskih okolij, da 

se jim omogoči sodelovanje v programu, pa tudi invalidom; 

98. poziva Komisijo, naj uresniči projekt za podelitev vozovnice Interrail za Evropo ob 18. 

rojstnem dnevu in za naslednji večletni finančni okvir predlaga poseben program z 

zadostnimi letnimi odobritvami, da bi ugodili vsem prošnjam za brezplačno železniško 

vozovnico za mlade Evropejce, ki v določenem letu dopolnijo 18 let; poudarja, da bi 

tovrsten projekt postal ključen dejavnik za krepitev evropske zavesti in identitete, zlasti 

ob upoštevanju groženj, kot sta populizem in širjenje napačnih informacij; ponovno 

poudarja, da je za uresničitev cilja tovrstnega programa potreben predlog Komisije 

glede ustrezne pravne podlage; 

99. pričakuje, da se bo Evropa v obdobju po letu 2020 na področju azila in migracij 

premaknila z obvladovanja krize na stalno skupno evropsko politiko; poudarja, da bi 

bilo treba ukrepe na tem področju kriti z namenskim instrumentom, in sicer s Skladom 

za azil, migracije in vključevanje; poudarja, da je treba za prihodnji sklad in ustrezne 

agencije na področju pravosodja in notranjih zadev zagotoviti ustrezno raven 

financiranja skozi celoten naslednji večletni finančni okvir, da se bodo lahko odzivali na 

celovite izzive na tem področju; je nadalje prepričan, da bi bilo treba Sklad za azil, 

migracije in vključevanje dopolniti z dodatnimi elementi za spoprijemanje s temi 

vprašanji v okviru drugih politik, zlasti z evropskimi strukturnimi in investicijskimi 

skladi in z instrumenti za financiranje zunanjega delovanja, saj eno samo orodje ne 

more biti dovolj za odzivanje na velike in zapletene potrebe na tem področju; poleg tega 

priznava pomen kulturnih, izobraževalnih, mladinskih in športnih programov pri 

vključevanju beguncev in migrantov v evropsko družbo; poziva Komisijo, naj oceni, ali 

bi lahko povečali vlogo evropskih mest v okviru evropske azilne politike, in sicer z 

uvedbo sheme spodbud, ki bi mestom v zameno za sprejemanje beguncev in prosilcev 



 

 

za azil zagotavljala neposredno finančno podporo za namestitev beguncev in 

gospodarski razvoj; 

100. priznava evropsko dodano vrednost sodelovanja pri soočanju s skupnimi grožnjami 

javnemu zdravju; ugotavlja, da nobena posamezna država članica ne more sama reševati 

čezmejnih zdravstvenih izzivov, in poziva, naj naslednji večletni finančni okvir odraža 

odgovornost EU glede izvajanja ciljev trajnostnega razvoja o javnem zdravju, 

zdravstvenih sistemih in zdravstvenih težavah, povezanih z okoljem, ter podpira države 

članice pri odpravljanju vse večjih zdravstvenih neenakosti; meni, da bi bilo treba – 

glede na pozitivne rezultate sedanjih ukrepov na tem področju – v naslednji večletni 

finančni okvir vključiti čvrst zdravstveni program naslednje generacije, ki bi ta 

vprašanja obravnaval na čezmejni osnovi, in sicer z inovativnimi rešitvami za 

zagotavljanje zdravstvenega varstva, tudi digitalnega zdravstva, kot so evropske 

referenčne mreže, ter bi državam članicam zagotavljal podporo v obliki strokovnega 

znanja in izmenjave podatkov, dokazov in dobre prakse; želi spomniti, da je dobro 

zdravje pogoj za uresničitev drugih ciljev, ki jih je določila EU, in da politike na 

področjih, kot so kmetijstvo, okolje, zaposlovanje, socialna politika ali vključevanje, 

vplivajo tudi na zdravje Evropejcev; zato poziva k okrepitvi ocen učinka na zdravje in 

medsektorskemu sodelovanju na tem področju v naslednjem večletnem finančnem 

okviru; 

Močnejše in trajnostno kmetijstvo in ribištvo 

101. potrjuje, da je posodobljena skupna kmetijska politika bistvena za prehransko varnost in 

neodvisnost, ohranjanje podeželskega prebivalstva in zaposlitev, trajnostni razvoj, 

okoljsko, kmetijsko in gozdarsko trajnost ter za zagotavljanje zdravih, kakovostnih in 

cenovno dostopnih živilskih proizvodov za Evropejce; poudarja, da so se potrebe po 

hrani in zdravstvu povečale, tako kot potrebi po podpiranju prehoda evropskega 

kmetijstva na okolju prijaznejše prakse kmetovanja in spopadanju s podnebnimi 

spremembami; poudarja, da je treba podpreti varnost prihodkov kmetov in okrepiti 

povezavo med skupno kmetijsko politiko in zagotavljanjem javnih dobrin; poudarja, da 

je skupna kmetijska politika ena od najbolj integriranih politik ter da se financira 

pretežno na ravni EU in torej nadomešča porabo na ravni držav; 

102. poudarja, da bi bilo treba v naslednjem večletnem finančnem okviru proračun za skupno 

kmetijsko politiko ob stalnih cenah vsaj ohraniti na sedanji ravni za EU-27; poudarja, da 

bo zaradi novih izzivov, s katerimi se bo srečala prihodnja skupna kmetijska politika, 

potrebno premišljeno razporejanje finančnih sredstev, ki bo temeljilo na analizah 

sedanje politike in prihodnjih potreb; poudarja, da neposredna plačila ustvarjajo jasno 

dodano vrednost na ravni EU in krepijo enotni trg, saj preprečujejo izkrivljanje 

konkurence med državami članicami; v zvezi s tem nasprotuje vsakršni ponovni 

nacionalizaciji in sofinanciranju s strani držav za neposredna plačila; poudarja, da je 

treba nadaljevati z ukrepi, ki ohranjajo proizvodnjo v sektorjih, ki so bistveni za ranljiva 

območja, reformirati rezervo za krize v kmetijstvu, povečati financiranje v skladu z 

odzivi na različne ciklične krize v občutljivih sektorjih, vzpostaviti nove instrumente, ki 

bodo lahko blažili nihanja cen, in povečati financiranje za programe posebnih možnosti 

za najbolj oddaljene regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške lege (programi POSEI); 

poziva Komisijo, naj nadaljuje s procesom konvergence neposrednih plačil ter zagotovi 

potrebni finančni in pravni okvir za verigo oskrbe s hrano, da bi zajezila nepoštene 

trgovinske prakse; poudarja, da se podeželska območja v EU soočajo z resnimi 

težavami in zato potrebujejo posebno podporo; 



 

 

103. poudarja družbeno-ekonomski in okoljski pomen ribiškega sektorja, morskega okolja in 

modrega gospodarstva ter njihov prispevek k trajnostni prehranski neodvisnosti EU z 

vidika zagotavljanja trajnosti evropskega ribogojstva in ribištva ter blaženja vplivov na 

okolje; poudarja, da je skupna ribiška politika v izključni pristojnosti EU; v zvezi s tem 

poudarja, da je treba za izvajanje te politike ohraniti poseben, konkreten, samostojen in 

dostopen sklad za ribištvo; poziva k ponovni uvedbi programa posebnih možnosti za 

najbolj oddaljene regije zaradi njihove oddaljenosti in otoške lege na področju ribištva, 

saj ima ta program velik pomen za najbolj oddaljene regije EU; poziva, naj se raven 

finančnih odobritev za ribiški sektor v sedanjem večletnem finančnem okviru vsaj 

ohrani ter naj se finančne odobritve za pomorske zadeve povečajo, če nastopijo nove 

potrebe; svari pred morebitnimi negativnimi posledicami, ki jih utegne imeti za ta sektor 

„trdi“ izstop Združenega kraljestva iz EU; ugotavlja, da bi drugi finančni instrumenti, ki 

bi dopolnjevali nepovratno pomoč, lahko nudili dopolnilne možnosti financiranja; 

Večja odgovornost v svetu 

104. poudarja, da se svet sooča z več izzivi, vključno s konflikti, kibernetskimi napadi, 

terorizmom in radikalizacijo, dezinformiranjem, naravnimi nesrečami, podnebnimi 

spremembami in degradacijo okolja, kršenjem človekovih pravic in neenakostjo spolov; 

meni, da Unija nosi posebno politično in finančno odgovornost, ki ima podlago v 

resnično evropski zunanji politiki, utemeljeni na pravilih in vrednotah, ter v podpori za 

stabilnost, varnost, demokratično upravljanje in trajnostni razvoj naših partnerjev, pa 

tudi izkoreninjenju revščine in odzivanju na krize;  

105. poudarja, da bi bilo treba občutno povečati odobritve za zunanje delovanje, da bo lahko 

Unija igrala svojo vlogo v okviru njene globalne strategije ter njene širitvene, sosedske 

in razvojne politike, pa tudi pri odzivanju na izredne razmere; pričakuje, da bo naslednji 

večletni finančni okvir odražal izjemne potrebe držav v južnem in vzhodnem sosedstvu, 

ki se spoprijemajo s konflikti in posledicami migracijskih in begunskih izzivov; poziva, 

naj se dodelijo višje odobritve za odzivanje na rastoče potrebe po humanitarni pomoči, 

ki so posledica naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, da bi se preprečila 

vsaka vrzel med prevzetimi obveznostmi in plačili; meni, da bi morala Unija povečati 

financiranje za Agencijo OZN za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na 

Bližnjem vzhodu (UNRWA); poleg tega poudarja potrebo po dodatnih sredstvih za 

financiranje naložbenega načrta za Afriko, da se spodbudita vključujoča rast in 

trajnostni razvoj ter s tem odpravijo nekateri temeljni vzroki nezakonite migracije; 

106. spominja, da se razvojna politika EU ravna po vrsti zavez, zlasti ciljih trajnostnega 

razvoja, akcijskem programu iz Adis Abebe o financiranju razvoja, Pariškem 

sporazumu o podnebnih spremembah in Evropskem soglasju o razvoju, pa tudi po 

skladnosti politik za razvoj in načelih učinkovitosti pomoči; opozarja na zavezo EU in 

njenih držav članic, da bodo povečale svojo uradno razvojno pomoč na 0,7 % BDP do 

leta 2030, vključno z 20 % uradne razvojne pomoči EU za socialno vključevanje in 

človekov razvoj ter 0,2 % BND EU za uradno razvojno pomoč za najmanj razvite 

države; 

107. je seznanjen, da lahko razvojna pomoč pomembno prispeva k spoprijemanju z izvirnimi 

vzroki migracij in k stabilnosti, a meni, da se uradna razvojna pomoč ne bi smela 

uporabiti za kritje stroškov za begunce v donatorskih državah; je seznanjen s 

potencialno vlogo uradne razvojne pomoči pri spodbujanju financiranja iz drugih virov 

in poudarja potrebo po večjem sodelovanju z zasebnim sektorjem prek morebitnega 



 

 

nadaljevanja načrta za zunanje naložbe, in sicer na podlagi njegove ocene; 

108. podpira neposredno zagotavljanje financiranja za civilnodružbene organizacije in 

zagovornike človekovih pravic, zlasti v tretjih državah, v katerih sta ogroženi 

demokracija in pravna država; v zvezi s tem poudarja, da se je treba z instrumenti za 

zunanje financiranje hitro odzivati na politične dogodke in da je treba okrepiti načelo 

„več za več“; 

109. je pripravljen razmišljati o poenostavljeni in racionalnejši strukturi instrumentov za 

zunanje financiranje, če se s tem izboljšajo preglednost, odgovornost, učinkovitost, 

doslednost in prožnost, ter spoštujejo cilji politik, na katerih temeljijo; poziva, naj se 

zaradi njihovih specifičnih političnih in finančnih značilnosti ohranijo ločeni namenski 

instrumenti za predpristopno pomoč, sosedstvo, razvoj in humanitarno pomoč; 

ugotavlja, da bi morala takšna struktura v proračun vključevati Evropski razvojni sklad 

nad dogovorjenimi zgornjimi mejami, brez mirovne pomoči za Afriko, in pregledneje 

vključevati ustrezne skrbniške sklade in instrumente; 

110. poudarja pomen večje prilagodljivosti, da se omogoči uporaba dodatnih virov in hitro 

sproščanje financiranja; kot del splošnega povečanja instrumentov za zunanje 

financiranje bi lahko razmislil o veliki rezervi, ki ne bi bila dodeljena, namenjena pa bi 

bila povečanju vgrajene prožnosti; vseeno poudarja, da takšne prožnosti ne bi smeli 

doseči na račun dolgoročnih političnih ciljev ter geografskih in tematskih prednostnih 

nalog, predvidljivosti dolgoročnega financiranja, parlamentarnega nadzora ter 

posvetovanj s partnerskimi državami in civilno družbo; 

Varnost, mir in stabilnost za vse 

111. meni, da bi Unija z novim razdelkom, namenjenim varnosti, miru in stabilnosti za vse, 

pokazala na prednostni pomen, ki ga pripisuje tej novi politični odgovornosti, potrdila 

njeno posebnost ter dosegla skladnost med svojo notranjo in zunanjo razsežnostjo; 

112. meni, da bi bilo treba od začetka večletnega finančnega okvira in skozi njegovo celotno 

trajanje krepiti raven in mehanizme financiranja na področju notranje varnosti, da bi se 

preprečilo vsakoletno sistematično zatekanje k določbam o prožnosti večletnega 

finančnega okvira; poziva, naj se agencijam kazenskega pregona (Europol, Eurojust in 

CEPOL) zagotovijo zadostna sredstva, Evropski agenciji za operativno upravljanje 

obsežnih informacijskih sistemov (eu-LISA) pa naj se dodelijo sredstva za izvajanje in 

upravljanje njenih novih pristojnosti; poudarja vlogo Agencije Evropske unije za 

temeljne pravice pri razumevanju pojavov radikalizacije, marginalizacije, sovražnega 

govora in kaznivih dejanj iz sovraštva ter odzivanju nanje;  

113. je prepričan, da bi moral naslednji večletni finančni okvir podpirati vzpostavitev 

evropske obrambne unije; se nadeja – vsled napovedim Komisije na tem področju – 

ustreznih zakonodajnih predlogov, ki bodo vključevali namenski program EU za 

raziskave na področju obrambe in program za razvoj industrije, ki ga bodo dopolnjevale 

naložbe držav članic v opremo v okviru evropskega sodelovanja; v zvezi s tem ponovno 

potrjuje svoje trdno prepričanje, da bi bilo treba dodatne politične prednostne naloge 

pospremiti z dodatnimi finančnimi sredstvi; opozarja, da bodo večje obrambno 

sodelovanje, združevanje raziskav in opreme ter odprava podvajanja povečali strateško 

avtonomijo in konkurenčnost evropske obrambne industrije ter privedli do občutnega 

povečanja učinkovitosti, ki se pogosto ocenjuje na približno 26 milijard EUR na leto;  



 

 

114. kar zadeva večjo pozornost, ki se namenja varnosti in obrambi v Uniji, zahteva ponovno 

oceno vse zunanjih odhodkov za varnost; se zlasti nadeja reforme mehanizma Athena in 

finančnega instrumenta za mirovno pomoč za Afriko, po tem, ko bo Evropski razvojni 

sklad vključen v proračun; pozdravlja nedavne zaveze držav članic v okviru stalnega 

strukturiranega sodelovanja ter prosi podpredsednico Komisije/visoko predstavnico 

Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko in Komisijo, naj pojasnita njegovo 

financiranje v prihodnosti; poziva, naj se oblikuje program, ki bo nasledil instrument za 

prispevanje k stabilnosti in miru ter bo osredotočen na odzivanje na krize ter 

vzpostavljanje zmogljivosti za varnost in razvoj, obenem pa naj se poišče pravno 

ustrezna rešitev za vzpostavljanje vojaške zmogljivosti; 

115. poudarja odločilni pomen mehanizma EU na področju civilne zaščite, ki omogoča 

usklajeno pomoč EU pri naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek, v Uniji 

in zunaj nje; poudarja nedvomno dodano vrednost ukrepov v okviru civilne zaščite pri 

učinkovitem boju proti nesrečam, ki postajajo vse pogostejše in kompleksnejše, pri 

čemer se med državljani EU v času krize krepi občutek evropske solidarnosti; 

pozdravlja nedavne predloge Komisije za okrepitev civilne zaščite EU z okrepitvijo 

ukrepov za pripravljenost in preprečevanje, vključno z oblikovanjem namenske rezerve 

operativnih zmogljivosti na ravni Unije; poziva k okrepljenemu ukrepanju na tem 

področju, ki ga je treba dopolniti z ustreznim financiranjem v okviru naslednjega 

večletnega finančnega okvira; 

Učinkovita uprava v službi Evropejcev 

116. meni, da je čvrsta, učinkovita in kakovostna javna uprava nepogrešljiva za 

uresničevanje politik Unije ter za obnovo zaupanja državljanov in krepitev dialoga z 

organizacijami civilne družbe in državljani na vseh ravneh; v zvezi s tem poudarja 

vlogo institucij, ki jih sestavljajo demokratično izvoljeni člani; opozarja na ugotovitev 

Računskega sodišča, da so institucije, organi in agencije EU uresničili 5-odstotno 

zmanjšanje števila zaposlenih, kot je določeno v njihovih kadrovskih načrtih; meni, da 

se tovrstno dodatno horizontalno zmanjšanje ne bi smelo ponoviti; odločno nasprotuje 

ponovni vzpostavitvi tako imenovane skupine uslužbencev za prerazporeditev za 

agencije; 

117. pozdravlja pobude institucij, organov in agencij za dodatno povečanje učinkovitosti 

prek večjega upravnega sodelovanja in združevanja nekaterih funkcij, s čimer bi se 

ustvarili prihranki v proračunu Unije; poudarja, da bi bilo mogoče pri nekaterih 

agencijah doseči dodatno povečanje učinkovitosti, zlasti prek večjega sodelovanja med 

agencijami s podobnimi nalogami, kot, denimo, na področju nadzora finančnih trgov, in 

pri agencijah, ki delujejo na več lokacijah; bolj splošno poziva k temeljiti oceni 

možnosti združevanja agencij glede na strateško naravo njihovega poslanstva in njihove 

rezultate, da bi se ustvarile sinergije med agencijami, na primer kar zadeva Evropski 

bančni organ in Evropski organ za vrednostne papirje in trge v Parizu; 

118. meni, da bi morali institucije in organi EU spoštovati geografsko uravnoteženost in 

uravnoteženo zastopanost spolov; 

119. poziva Komisijo, naj predlaga mehanizem, po katerem bodo lahko s finančnimi 

posledicami soočene države članice, ki ne bodo spoštovale vrednot iz člena 2 Pogodbe o 

Evropski uniji; vseeno svari, da končni upravičenci do sredstev iz proračuna Unije 

nikakor ne bi smeli biti prizadeti zaradi kršenja pravil, za katero sami niso odgovorni; je 



 

 

zato prepričan, da proračun Unije ni pravi instrument za spoprijemanje z 

nespoštovanjem člena 2 Pogodbe o Evropski uniji in da bi morale države članice nositi 

morebitne finančne posledice, ne glede na izvrševanje proračuna; 

120. poudarja, da so odprava diskriminacije ter neenakosti spolov in nasilja na podlagi spola 

bistvenega pomena za izpolnjevanje zavez EU glede vključujoče Evrope; zato podpira 

vključevanje načela enakosti spolov in zavez glede enakosti spolov v vse politike EU v 

naslednjem večletnem finančnem okviru, pa tudi okrepljeno proračunsko razsežnost za 

boj proti vsem oblikam diskriminacije, pri čemer se posebna pozornost nameni 

razsežnosti enakosti spolov v kontekstih migracij in azilne politike ter zunanjih politik 

EU; 

121. poudarja, da je treba ženskam zagotoviti dostop do storitev na področju spolnega in 

reproduktivnega zdravja ter da je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam 

ranljivih oseb, vključno z mladoletniki in drugimi skupinami, kot so pripadniki 

skupnosti LGBTI; 

122. zagovarja, da se prikrajšanim ciljnim skupinam, zlasti invalidom in Romom, zagotavlja 

namenska podpora, ob izrecnem izključevanju segregacijskih praks, ter še posebej, da 

se ohrani navedba Romov kot upravičencev do sredstev Evropskega socialnega sklada 

in Evropskega sklada za regionalni razvoj; 

123. ugotavlja, da se najbolj oddaljene regije ter čezmorske države in ozemlja zaradi 

izoliranosti od celinske Evrope soočajo s specifičnimi naravnimi, ekonomskimi in 

socialnimi izzivi; meni, da bi bilo treba zanje vzpostaviti prilagojene ukrepe in ustrezno 

utemeljena odstopanja; poziva, naj se finančna podpora EU za najbolj oddaljene regije 

ter čezmorske države in ozemlja nadaljuje tudi v naslednjem večletnem finančnem 

okviru, zlasti s kohezijsko politiko za najbolj oddaljene regije in s posebnim 

instrumentom za čezmorske države in ozemlja, da bi imela dostop do raziskovalnih 

programov in da bi se lahko borila proti specifičnim izzivom podnebnih sprememb, s 

katerimi se soočajo; 

124. poziva Komisijo, naj zaradi dobrega finančnega poslovodenja in preglednosti proračuna 

Evropske unije razmisli o oblikovanju ustreznih pogojev za preprečevanje korupcije in 

finančnih goljufij v zvezi s sredstvi EU; je še posebej zaskrbljen glede carinskih 

goljufij, zaradi katerih je prišlo do znatne izgube prihodkov proračuna Unije; poziva 

tiste države članice, ki nasprotujejo pravnemu okviru Unije za carinske kršitve in 

sankcije, naj ponovno razmislijo o svojem stališču, da bi omogočile hitro rešitev te 

težave; 

IV. Postopek in odločanje 

125. opozarja, da je za sprejetje večletnega finančnega okvira potrebna odobritev 

Parlamenta; poleg tega poudarja, da sta Parlament in Svet dve enakopravni veji 

proračunskega organa pri sprejemanju letnega proračuna EU, o sektorski zakonodaji, ki 

predstavlja veliko večino programov EU, vključno s finančnimi sredstvi zanje, pa se 

odloča po rednem zakonodajnem postopku; zato pričakuje, da se bo o naslednjem 

večletnem finančnem okviru odločalo po postopku, ki bo ohranil pristojnosti 

Parlamenta, kot so določene v pogodbah; vztraja, da uredba o večletnem finančnem 

okviru ni primeren kontekst za spreminjanje finančne uredbe EU; poziva Komisijo, naj 

vsakič, ko se pokaže potreba po spremembi finančne uredbe EU, predloži ločen predlog 



 

 

revizije te uredbe; 

126. izraža pripravljenost, da se takoj vključi v strukturni dialog s Komisijo in Svetom o 

večletnem finančnem okviru za obdobje po letu 2020, da bi bila poznejša pogajanja 

lažja in da bi bilo dogovor mogoče skleniti do konca sedanjega parlamentarnega 

obdobja; je pripravljen s Svetom razpravljati o stališčih iz aktualne resolucije, da bo 

mogoče bolje razumeti pričakovanja Parlamenta glede naslednjega večletnega 

finančnega okvira;  

127. poudarja, da bi bilo treba – glede na to, da naj bi Komisija predloge predložila maja 

2018 – formalno odločitev o naslednjem večletnem finančnem okviru nato sprejeti v 

roku enega leta; meni, da bi moral biti, kljub začetni zamudi pri predstavitvi predloga 

Komisije, dosežen pravočasen dogovor za okvir po letu 2020, da se pošlje pomembno 

politično sporočilo o sposobnosti Unije za nadaljnje oblikovanje soglasja o prihodnosti 

EU in o ustreznih finančnih sredstvih; vztraja, da bo takšen časovni razpored med 

drugim omogočil hitro sprejetje vseh sektorskih uredb in s tem začetek izvajanja novih 

programov brez odlašanja 1. januarja 2021; spominja, da so se pri prejšnjih večletnih 

finančnih okvirih novi programi pravzaprav začeli izvajati šele nekaj let po začetku 

obdobij teh okvirov;  

128. meni, da bi novoizvoljeni Parlament lahko šest mesecev po evropskih volitvah z 

absolutno večino poslancev zahteval, da Komisija predlaga revizijo sektorske 

zakonodaje o novih programih EU v naslednjem večletnem finančnem okviru, ki jo je 

sprejel prejšnji zakonodajni sklic; 

129. zato poudarja, da morajo tri institucije takoj začeti vsebinsko razpravo; poudarja, da 

bodo vsi elementi uredbe o večletnem finančnem okviru, tudi zgornje meje iz tega 

okvira, predmet pogajanj o večletnem finančnem okviru in da pogajanja o njih ne bodo 

končana do sklenitve končnega dogovora; v zvezi s tem spominja, da je bil Parlament 

kritičen do postopka, po katerem je bila sprejeta veljavna uredba o večletnem finančnem 

okviru, in do prevladujoče vloge, ki si jo je v tem postopku prisvojil Svet, ko je 

nepreklicno odločal o več elementih, tudi o zgornjih mejah večletnega finančnega 

okvira in več določbah, povezanih s sektorskimi politikami; 

130. meni, da bi bilo treba nemudoma, in sicer še med bolgarskim predsedovanjem Svetu ter 

pred predstavitvijo predlogov večletnega finančnega okvira, doseči dogovor o 

postopkih, povezanih s prihajajočimi pogajanji o večletnem finančnem okviru, ter zlasti 

o vlogi Parlamenta v različnih fazah tega postopka; v zvezi s tem pričakuje, da bo 

Komisija poskrbela, da bo Parlament pravočasno obveščen v enaki meri, kot je 

obveščen Svet; meni, da bi bilo treba te ureditve sčasoma vključiti v medinstitucionalni 

sporazum kot v primeru letnega proračunskega postopka; 

131. 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) 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 

o     o 

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

institucijam in organom, ki jih to zadeva, ter vladam in parlamentom držav članic. 


