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POBUDE

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

1. ker se je izkazalo, da ni mogoče doseči dogovora o skrajšanju trajanja večletnega 
finančnega okvira, da bi bilo usklajeno z mandatom Evropskega parlamenta in 
Komisije, ki začneta svoj mandat leta 2014 (uvodna izjava Fa);

2. ker možnosti, ki jih ponuja Lizbonska pogodba za spreminjanje postopkov odločanja v 
zvezi z sklepi o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih, niso bile izkoriščene
(uvodna izjava Fb); 

Politični vidiki

3. ugotavlja, da je Evropski svet sprejel pristop od zgoraj navzdol, ko je odločal o 
skupnem obsegu večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020, kar pa razkriva 
zaskrbljujoče navzkrižje med političnimi zavezami EU, ki jih sprejema Evropski svet, in 
njegovim odporom do tega, da se ustrezno financirajo; nasprotno meni, da bi ta 
odločitev morala temeljiti na procesu od spodaj navzgor, ki je plod temeljite ocene 
finančnih potreb in političnih ciljev EU, kot določajo večletni programi in politike EU, 
ki jih opredeli zakonodajalec; v zvezi s tem izreka pohvalo prizadevanjem odbora
SURE, ki je za Evropski parlament dosegel soglasje o političnih prednostnih nalogah, 
vendar obžaluje, ker se je v tem primeru izkazalo, da primerljiva pogajanja s Svetom o 
vsebinskih vprašanjih niso mogoča (odstavek 6);

Institucionalni vidiki

4. želi spomniti, da Evropski svet v skladu s Pogodbo nima zakonodajne funkcije; zato 
vztraja, da je treba sklepe Evropskega sveta jemati kot pogajalske smernice za Svet in 
da v nobenem primeru ne predstavljajo strogo določenih navodil, o katerih se ni mogoče 
pogajati s Parlamentom; poziva, da se v sklepe Evropskega sveta uvede standardno 
besedilo, ki se bo sklicevalo na določbe iz člena 15(1) PDEU (odstavek 14);

5. je prepričan, da pravilo o soglasju v Svetu pomeni, da dogovor predstavlja najmanjši 
skupni imenovalec, glede na to, da je treba preprečiti veto ene same države članice; 
poudarja, da prehod na glasovanje o uredbi o finančnem okviru s kvalificirano večino ne 
bi bil le v skladu z rednim zakonodajnim postopkom, ki se uporablja za sprejetje tako 
rekoč vseh večletnih programov EU, temveč tudi z letnim postopkom za sprejetje 
proračuna EU (odstavek 18);

6. ugotavlja, da bi Evropski svet lahko uporabil splošno premostitveno klavzulo (člen 
48(7) PEU), da bi prešel na glasovanje s kvalificirano večino in redni zakonodajni 
postopek za sklepe o virih lastnih sredstev in večletnem finančnem okviru; poleg tega 
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opozarja, da člen 312(2) PDEU v vsakem primeru omogoča uporabo glasovanja s 
kvalificirano večino za večletni finančni okvir; poziva Evropski svet, naj obe zadevni 
premostitveni klavzuli uporabi za njun predviden namen, da se poenostavi odločanje v 
Svetu in omeji obseg, v katerem politike nacionalnega „pravičnega vračila“ prevladajo 
nad zavzemanjem za skupni interes celotne Unije (odstavek 18a);

Večletni finančni okvir za obdobje 2014–2020: pot naprej

7. poziva, naj se v vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira predvidi možnost za 
morebitno skrajšanje obdobja trajanja naslednjega večletnega finančnega okvira, da bi 
zagotovili, da bi poznejša ponovna pogajanja o njem potekala med mandatom vsakega 
Evropskega parlamenta in Komisije, s čimer bi zagotovili polno demokratično 
legitimnost rednega odločanja o finančnih perspektivah Unije, istočasno pa sprejeli 
ukrepe za zagotovitev stabilnosti dolgoročnejših programov porabe (odstavek 25a);

8. ugotavlja, da bosta za naslednji krog pogajanj veljala nova člena 70 in 70a 
(medinstitucionalna pogajanja v zakonodajnih postopkih) Poslovnika Evropskega 
parlamenta; priporoča, naj se odbor, ki je odgovoren za Poslovnik, na začetku 
naslednjega mandata Evropskega parlamenta pozove, naj preuči možnost uskladitve teh 
členov s členom 75 (večletni finančni okvir), členom 75c (finančni trialog) in členom 
81(3) (postopek soglasja), da se pripravi osnutek enega samega skladnega člena za 
posebni zakonodajni postopek, določen v členih 311 in 312 PDEU o določitvi mandata, 
poteku trialogov (vključno z vlogo predsednika) in pregledu, ki se izvaja na plenarnem 
zasedanju (odstavek 25b); 

9. meni, da bi bilo treba na konvenciji v času naslednje revizije Pogodb pripraviti predloge 
za sistem pravega soodločanja med Svetom in Parlamentom pri sprejemanju sklepov o 
večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih (odstavek 25c); 

10. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo Parlamenta posreduje Evropskemu svetu, 
Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom (odstavek 26).


