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POBUDE

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

Predlog spremembe 1
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

D. ker si mora v skladu s členom 311 
PDEU Unija sama zagotoviti sredstva, 
potrebna za izpolnitev svojih ciljev in 
izvajanje politik, in ker se mora v celoti 
financirati iz lastnih sredstev;

D. ker si mora v skladu s členom 311 
PDEU Unija sama zagotoviti sredstva, 
potrebna za izpolnitev svojih ciljev in 
izvajanje politik, in ker se mora v celoti 
financirati iz lastnih sredstev; ker se mora 
Svet posvetovati s Parlamentom, preden 
sprejme nov sklep o reformi virov lastnih 
sredstev, pravila o ukrepih za izvajanje 
sistema lastnih sredstev pa mora pred 
sprejetjem na prošnjo Sveta Parlament 
odobriti;

Predlog spremembe 2
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

J. ker je nujno, da ima EU tako proračun 
kot proračunski postopek, ki popolnoma 
odražata pregledno in demokratično bistvo 
parlamentarnega procesa sprejemanja 
odločitev in nadzora na podlagi 
spoštovanja načel enotnosti in 
univerzalnosti, ki zahtevata, da se vsi 
prihodki in odhodki izkazujejo v celoti 
brez neto izravnave, ter da se organizira 
javna razprava in glasovanje o prihodkih in 
odhodkih;

J. ker je nujno, da ima EU tako proračun 
kot proračunski postopek, ki popolnoma 
odražata pregledno in demokratično bistvo 
parlamentarnega procesa sprejemanja 
odločitev in nadzora na podlagi 
spoštovanja načel enotnosti in 
univerzalnosti, ki zahtevata, da se vsi 
prihodki in odhodki izkazujejo v celoti 
brez neto izravnave ter da se organizira 
javna razprava in parlamentarno 
glasovanje o prihodkih in odhodkih;
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Predlog spremembe 3
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

7. opozarja, da morajo biti v skladu s 
členom 310 PDEU prihodki in odhodki, 
prikazani v proračunu EU, uravnoteženi in 
da zato proračun ne more ustvarjati 
javnega dolga;

7. opozarja, da morajo biti v skladu s 
členom 310 PDEU prihodki in odhodki, 
prikazani v proračunu EU, uravnoteženi in 
da zato proračun ne more ustvarjati 
javnega primanjkljaja;

Predlog spremembe 4
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

8. poudarja, da je proračun EU proračun za 
naložbe in da se 94 % njegovega celotnega 
donosa vloži v same države članice ali 
nameni za zunanje prednostne naloge 
Unije; poudarja, da se bodo brez prispevka 
iz proračuna EU javne naložbe v regijah in 
državah članicah zmanjšale ali bodo 
povsem nemogoče; meni, da bi kakršno 
koli zmanjšanje proračuna EU neizogibno 
oviralo rast in konkurenčno moč celotnega 
gospodarstva Unije;

8. poudarja, da je proračun EU predvsem 
proračun za naložbe in da se 94 % 
njegovega celotnega donosa vloži v 
državah članicah ali nameni za zunanje 
prednostne naloge Unije; poudarja, da se 
bodo brez prispevka iz proračuna EU javne 
naložbe v regijah in državah članicah 
zmanjšale ali bodo povsem nemogoče; 
meni, da bi vsakršno zmanjšanje proračuna 
EU neizogibno oviralo rast in konkurenčno 
moč celotnega gospodarstva Unije;

Predlog spremembe 5
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
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Odstavek 22

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

22. ponavlja svoje stališče, da bi bilo glede 
na številne naloge, izzive in cilje, na katere 
mora skupna kmetijska politika odgovoriti, 
treba zneske, ki so bili za skupno kmetijsko 
politiko dodeljeni v proračunskem letu 
2013, v naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti; v zvezi s tem 
poudarja pomembno vlogo drugega stebra 
skupne kmetijske politike, ki znatno 
pripeva k naložbam in ustvarjanju delovnih 
mest na podeželskih območjih ter spodbuja 
učinkovitost in konkurenčnost kmetijskega 
sektorja;

ponavlja svoje stališče, da bi bilo glede na 
številne naloge, izzive in cilje, na katere 
mora skupna kmetijska politika odgovoriti, 
treba zneske, ki so bili za skupno kmetijsko 
politiko dodeljeni v proračunskem letu 
2013, v naslednjem obdobju finančnega 
načrtovanja najmanj ohraniti; v zvezi s tem 
poudarja pomen kmetijstva za zanesljivo 
oskrbo s hrano v vseh državah članicah in 
pomembno vlogo drugega stebra skupne 
kmetijske politike, ki znatno pripeva k 
naložbam in ustvarjanju delovnih mest na 
podeželskih območjih ter spodbuja 
učinkovitost in konkurenčnost kmetijskega 
sektorja;

Predlog spremembe 6
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Odstavek 24

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

24. meni, da skupni znesek, ki ga je 
Komisija namenila območju svobode, 
varnosti in pravice, ne odraža ustrezno 
krepitve tega območja z Lizbonsko 
pogodbo ter naraščajočih nalog in izzivov;

24. meni, da skupni znesek, ki ga je
Komisija namenila območju svobode, 
varnosti in pravice, ne odraža ustrezno 
krepitve tega območja z Lizbonsko 
pogodbo ter naraščajočih nalog in izzivov, 
zlasti v boju proti kriminalu ter v politiki 
priseljevanja in azila;

Predlog spremembe 7
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije



PE497.813v01-00 6/8 AD\915271SL.doc

SL

Odstavek 26

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

26. ponavlja svoje stališče, da bodo nove 
odgovornosti, ki jih EU nalagajo Pogodbe, 
zahtevale ustrezna dodatna finančna 
sredstva v primerjavi z večletnim 
finančnim okvirom 2007–2013, da se Uniji 
omogoči, da izpolni svojo vlogo 
globalnega akterja, medtem ko ohranja 
zaveze, ki jih je že dala, predvsem glede 
izpolnitve razvojnih ciljev tisočletja do leta 
2015; poudarja dopolnilen značaj pomoči 
EU k pomoči, ki jo dajo države članice, in 
njen učinek spodbujanja v smislu 
posredovanja v regijah, kjer dvostranska 
pomoč ni zagotovljena; zlasti podpira 
skupno načrtovanje programov med 
dejavnostmi držav članic in EU;

26. ponavlja svoje stališče, da bodo nove 
odgovornosti, ki jih EU nalagajo pogodbe, 
zahtevale ustrezna dodatna finančna 
sredstva v primerjavi z večletnim 
finančnim okvirom 2007–2013, da se Uniji 
omogoči, da izpolni svojo vlogo 
globalnega akterja in uresniči svoje 
velikopotezne cilje pri spodbujanju 
demokracije, miru, solidarnosti, 
stabilnosti in boju proti revščini v 
soseščini in partnerskih državah, medtem 
ko ohranja zaveze, ki jih je že dala, 
predvsem glede izpolnitve razvojnih ciljev 
tisočletja do leta 2015; poudarja dopolnilen 
značaj pomoči EU k pomoči, ki jo dajo 
države članice, in njen učinek spodbujanja 
v smislu posredovanja v regijah, kjer 
dvostranska pomoč ni zagotovljena; zlasti 
podpira skupno načrtovanje programov 
med dejavnostmi držav članic in EU;
poudarja, da so se mednarodne obveznosti 
Unije povečale in da so bili uvedeni novi 
instrumenti, med drugim Evropska služba 
za zunanje delovanje; vztraja, da morajo 
njegova prizadevanja za razvoj skupne 
zunanje, varnostne in obrambne politike 
prinesti rezultate;

Predlog spremembe 8
Osnutek vmesnega poročila
Predlog resolucije
Odstavek 62

Predlog resolucije
Odbora za proračun

(osnutek poročila PE 496.558v01-00)

Predlog spremembe

62. izraža pripravljenost za začetek 
obsežne razprave s Svetom tako o uredbi o 
večletnem finančnem okviru kot tudi o 
medinstitucionalnem sporazumu, in poziva 

62. izraža pripravljenost za začetek 
obsežne razprave s Svetom tako o uredbi o 
večletnem finančnem okviru kot tudi o 
medinstitucionalnem sporazumu, in poziva 
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Svet, naj v povezavi z zasedanjem 
Evropskega sveta 22. in 23. novembra 
okrepi stike na vseh ravneh;

Svet, naj v povezavi z zasedanjem 
Evropskega sveta 22. in 23. novembra 
okrepi stike na vseh ravneh; poudarja, da 
je treba čim prej doseči dokončni dogovor 
o večletnem finančnem okviru, saj bi 
imela vsakršna zamuda glede na izzive, s 
katerimi se zaradi krize trenutno soočajo 
evropska gospodarstva, neugodne 
posledice za učinkovito uporabo 
proračunskih sredstev EU;
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