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POBUDE

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

1. obžaluje strategijo Parlamenta, da se o zakonodajnih predlogih pogaja brez spreminjanja 
zneskov iz večletnega finančnega okvira; meni, da bi moral Parlament oceniti izid 
strategije;

2. obžaluje, da zneski za leto 2011 v stalnih cenah, ki jih je Komisija predlagala kot 
izhodišče za pogajanja, niso taki, da bi lahko v celoti upoštevali dejanske potrebe v 
državah članicah, zlasti kar zadeva poslabšanje zaposlitvenih in socialnih razmer; 
poudarja, da bo razpolaganje z nezadostnimi podatki, zlasti statističnimi, negativno 
vplivalo na politike in prispevalo tudi k morda negativnemu dojemanju proračuna EU;

3. obžaluje, da je o elementih v zvezi z zakonodajnimi predlogi razpravljal in odločal 
Evropski svet, namesto bi se o njih pogajali in dogovorili na ravni ustrezne sestave 
Sveta in pristojnega odbora; poudarja, da Svet ni upošteval Parlamenta v njegovi vlogi 
sozakonodajalca, zlasti kar zadeva pobudo za zaposlovanje mladih; opozarja Evropski 
svet, da v skladu z določbami Pogodbe nima zakonodajne pristojnosti; zato opozarja 
oba sozakonodajalca, naj se v prihodnje izogneta vsakršnemu prenašanju zakonodajne 
pristojnosti na Evropski svet;

4. opozarja, da je treba sklepe Evropskega sveta obravnavati kot pogajalske smernice za 
Svet; močno obžaluje dejstvo, da je ta težava zaznamovala pogajanja o večletnih 
programih EU, zlasti v zvezi z Evropskim socialnim skladom in Evropskim skladom za 
prilagoditev globalizaciji; 

5. obžaluje, da odločitvam sozakonodajalcev o razširitvi področja uporabe predlaganih 
finančnih programov ni sledilo ustrezno povečanje dodeljenih finančnih sredstev niti ni 
bilo preprečeno njihovo zmanjšanje; še zlasti obžaluje, da se sredstva, namenjena ESS, 
nenehno zmanjšujejo vse od njegove ustanovitve kljub dejstvu, da se je področje 
uporabe sklada sčasoma razširilo; obžaluje, da predlaganih sredstev Evropskega 
socialnega sklada v višini 25 % sredstev kohezijske politike ni bilo mogoče ohraniti v 
pogajanjih za obdobje 2014–2020; obžaluje tudi dejstvo, da se je letna zgornja meja 
ESPG nesorazmerno znižala v primerjavi z drugimi finančnimi instrumenti; obžaluje 
sklicevanje na člen 20 Poslovnika Parlamenta za vse spise v zvezi z večletnim 
finančnim okvirom, saj je to omejilo demokratične pravice poslancev Parlamenta, da 
izrazijo svoje mnenje, na primer o minimalnem deležu dodeljenih sredstev za ESS;

6. poudarja, da je bil eden od ciljev reforme, osnovane na podlagi Lizbonske pogodbe, 
demokratizacija postopka določitve finančnega okvira Unije, in obžaluje, da se v tem 
okviru in v zvezi z zakonodajnimi predlogi za obdobje 2014–2020 ni ustrezno 
izkoristila priložnost za ukrepanje popolnoma v skladu z duhom Pogodbe;

7. obžaluje, da so se kljub očitni časovni stiski zaradi bližajočega se izteka veljavnosti 
večletnega finančnega okvira in zaradi bližajočih se evropskih volitev pogajanja o 
Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji in Skladu za evropsko pomoč najbolj 
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ogroženim iz razlogov, ki ne zadevajo same vsebine, začela s precejšnjo zamudo, kar 
pomeni nesprejemljivo kratke roke za dosego pravočasnih dogovorov; obžaluje dejstvo, 
da je Komisija svoj predlog za Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim predložila s 
precejšnjo zamudo;

8. ugotavlja, da ustrezni akterji v Parlamentu niso bili vedno pravočasno in v celoti 
obveščeni o spremenjenih pogajalskih stališčih, kar je včasih vplivalo na usklajenost 
pristopa Parlamenta;

9. na podlagi izkušenj iz programa za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) opozarja 
na težavnost ločenih pogajanj o horizontalnih elementih, ki so sorodni številnim 
večletnim programom na različnih področjih politik, zaradi česar prihaja do različnih 
rezultatov in ni mogoče doseči enotnega pristopa, kar še dodatno slabi pogajalsko moč 
Parlamenta; meni, da bi z bolj sistematičnim pristopom dosegli boljše rezultate;

10. opozarja na težave, ki izvirajo iz dejstva, da so pogajanja o zakonodajnih predlogih, 
zlasti v zvezi z ESS, odvisna od napredka v pogajanjih o splošnem okviru večletnega 
finančnega okvira;

11. obžaluje, da se je Svet kljub določbam Pogodbe odločil pogajati o zakonodajnih 
predlogih le na osnovi delnih splošnih pristopov ali splošnih pristopov brez mandata iz 
predlogov sprememb Parlamenta, kar je povzročilo zamude in zastoje pri pogajanjih, 
zlasti v zvezi z ESS, Evropskim skladom za prilagoditev globalizaciji in Skladom za 
evropsko pomoč najbolj ogroženim;

12. obžaluje, da je Parlament sklenil, da v pogajanjih s Svetom o zakonodajni podlagi ne bo 
v celoti izkoristil možnosti, ki jih zagotavlja redni zakonodajni postopek; v zvezi s tem 
meni, da bi bilo treba posebno pozornost posvetiti primerom, ko je ugotovljeno, da je 
zakonodajni predlog v pristojnosti več kot enega odbora; meni, da bi bilo treba v teh 
posebnih primerih mandat za pogajanja s Svetom pridobiti na plenarnem zasedanju, da 
se zagotovi široka podpora, okrepi pogajalsko stališče Parlamenta in zagotovi 
preglednost;

13. meni, da bi bilo treba sicer omogočiti, da se sporazumi, doseženi na pogajanjih s 
Svetom, nemoteno sprejmejo na plenarnem zasedanju, a ne za ceno tega, da se 
plenarnemu zasedanju odvzame vsakršna možnost spreminjanja dogovorjenih besedil;
meni, da bi možnost uporabe takšnih postopkov morala veljati le v primerih zelo 
širokega političnega soglasja o dogovorjenem besedilu; zato poziva pristojni odbor, naj 
preuči možnost uporabe določb člena 138 Poslovnika Parlamenta za dogovore v prvi in 
drugi obravnavi;

14. opozarja, da razpoložljive razlike do zgornjih meja večletnega finančnega okvira za 
odobritve za prevzem obveznosti za obdobje 2014–2017 predstavljajo skupno rezervo 
večletnega finančnega okvira za obveznosti, ki jo izračuna Komisija in ki se doda 
zgornjim mejam, določenim v večletnem finančnem okviru za obdobje 2016–2020, in 
sicer za cilje politike v zvezi z rastjo in zaposlovanjem, zlasti za pobudo za 
zaposlovanje mladih;

15. poziva naslednjo Komisijo in Parlament, naj skrbno preučita dosežke strategije Evropa 
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2020, zlasti kar zadeva cilje o zaposlovanju, in uporabita klavzulo o pregledu, da se 
dodajo finančna sredstva za spodbujanje te strategije, saj ima sedanja kriza nanjo 
negativni vpliv;

16. želi spomniti, da naslednja revizija večletnega finančnega okvira ne sme negativno 
vplivati na predhodno dodeljena sredstva za kohezijsko politiko za države članice, zlasti 
ne na dodeljena sredstva za ESS;

17. poziva naslednjo Komisijo, naj obravnava vprašanje brezposelnosti mladih tako, da v 
okviru postopka revizije večletnega finančnega okvira predlaga znatno povečanje 
proračuna za pobudo za zaposlovanje mladih;

18. opozarja naslednjo Komisijo in Parlament na dejstvo, da uredba o Evropskem socialnem 
skladu poleg postopka revizije večletnega finančnega okvira določa, da se „[s]redstva za 
pobudo za zaposlovanje mladih za obdobje 2016–2020 […] lahko v proračunskem 
postopku v skladu s členom 14 Uredbe (EU) 1311/2013 zvišajo“;

19. je zelo zaskrbljen zaradi dejstva, da na vsako proračunsko razpravo v Svetu že dolga 
leta negativno vpliva logika „pravičnega povračila“, in poudarja, da je to stanje v veliki 
meri posledica sedanjega sistema financiranja EU, po katerem približno 85 % prihodkov 
izhaja iz nacionalnih prispevkov namesto iz pravih virov lastnih sredstev, kot je 
predvideno po Rimski pogodbi;

20. 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; poudarja, da je Parlament 
podcenil sposobnost Evropskega sveta, da oceni učinek uveljavitve Lizbonske pogodbe 
v zvezi s pristojnostmi Parlamenta za sprejetje večletnega finančnega okvira in da 
ohranja ta pristop;

21. je zato prepričan, da bi morala pred vsako odločitvijo o finančnem okviru potekati prava 
politična razprava o vlogi, funkciji in dodani vrednosti proračuna EU ter njegovi 
združljivosti s politično strategijo, ki jo je sprejela Unija, in operativnimi cilji, ki se 
dodelijo Uniji, ter da bi morala ta odločitev temeljiti na tej razpravi;
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