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POBUDE

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

Evropski parlament

1. pozdravlja politični dogovor o svežnju večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–
2020 (uredba večletnega finančnega okvira in Medinstitucionalni sporazum o boljši 
pripravi zakonodaje), ki so ga 27. junija 2013 na najvišji politični ravni dosegli Parlament, 
irsko predsedstvo in Komisija, kar je v trenutnih razmerah in v okviru sedanjih postopkov 
največ, kar je možno doseči; namerava med prihodnjimi proračunskimi postopki v celoti 
izkoristiti na novo vzpostavljene instrumente, zlasti kar zadeva prilagodljivost;

2. meni, da dolgotrajna in naporna pogajanja tako v Svetu kot na medinstitucionalni ravni ter 
njihovi rezultati ne kažejo zadovoljivega izvajanja novih določb o večletnem finančnem 
okviru iz Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki so se prvič izvajale, zlasti kar zadeva 
vlogo in pristojnosti Parlamenta;

3. obžaluje, da je Svet sklepe Evropskega sveta z dne 8. februarja 2013 razumel kot 
zavezujoče za pogajalce Sveta; poudarja, da so sklepi Evropskega sveta vključevali tudi 
elemente, ki sodijo v redni zakonodajni postopek, kot so podrobna merila za dodeljevanje 
sredstev, finančna sredstva po programih ali upravičencih pa tudi diskrecijsko dodeljena 
finančna sredstva, s katerimi se prilagaja raven nacionalnih vračil iz proračuna Unije;

4. poleg tega obžaluje, da številni stiki in seje zadnjih nekaj let med njegovo delegacijo in 
zaporednimi predsedstvi Sveta niso vplivali na duh, časovni razpored ali vsebino pogajanj 
ali na stališče Sveta, vključno s potrebo po razločevanju zakonodajnih od proračunskih 
vidikov dogovora o večletnem finančnem okviru;

5. meni, da bi bilo treba v prihodnosti za lažje sprejetje večletnega finančnega okvira določiti 
drugačne delovne pogoje v skladu s členom 312(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije 
in tako zagotoviti, da bi se v celoti spoštovale zakonodajne in proračunske pristojnosti, ki 
jih ima Parlament v skladu s to pogodbo, da bi se Svet dejansko pogajal tudi o vseh delih 
pravne podlage, ki naj bi se nanašali na večletni finančni okvir, in da Evropski svet ne bi 
deloval kot zakonodajalec, saj je to v nasprotju s to pogodbo;

6. poziva, naj Odbor za proračun v sodelovanju z Odborom za ustavne zadeve pravočasno 
pred pregledom leta 2016/predlogi revizije oblikuje potrebne sklepe in pripravi nove 
predloge o tem, kako naj bi ta pogajanja potekala, da bi zagotovili demokratičnost in 
preglednost celotnega postopka določitve proračuna.


