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POBUDE

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

1. poudarja velik pomen tega, da Parlament izbere horizontalni pristop pri izvrševanju 
pristojnosti na področju večletnega finančnega okvira;

2. poudarja, da je prenos zakonodajnih pooblastil na Komisijo povezan s pomembnimi 
političnimi in strateškimi vprašanji; v zvezi z zakonodajnimi predlogi za večletni finančni 
okvir pa izpostavlja, da je treba v primeru, ko ti niso vključeni v temeljni akt, „elemente, 
kot so cilji, prednostne naloge, dodeljena finančna sredstva v širšem smislu (...) opredeliti 
v delegiranih aktih“1;

3. kritizira ravnanje Sveta in Komisije, ki se v zakonodajnih predlogih sistematično izogibata 
uporabi delegiranih aktov; poziva obe instituciji, naj spoštujeta člena 290 in 291 PDEU, ki 
opredeljujeta različno naravo delegiranih in izvedbenih aktov; opozarja, da je moral 
Parlament na področju zaposlovanja in socialnih zadev izpodbijati sklep o preoblikovanju 
evropske mreže EURES2 na Sodišču, da je zaščitil svoje pristojnosti;

4. poudarja, da je odločitev, katere izmed nebistvenih sestavin temeljnega akta bodo urejene 
v okviru prenesenih pooblastil, prepuščena presoji Parlamenta; ugotavlja, da mora biti pri 
prenosu pooblastil previden in pri tem skrbeti za varstvo svojih pristojnosti ter za 
preglednost pri oblikovanju zakonodaje EU;

5. meni, da bi bilo glede na uskladitev starih ukrepov komitologije bolj primerno, da bi tisti 
ukrepi, ki so bili prej sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom, postali 
delegirani in ne izvedbeni akti; poziva Komisijo, naj pospeši uskladitev;

6. verjame, da je sedanji časovni okvir za pregled izvedbenih aktov prekratek in torej ne 
omogoča ustreznega nadzora Parlamenta nad izvedbenimi akti;

7. poudarja, da bi se stopnja obveščenosti in preglednosti v zvezi s posredovanjem in 
pripravo delegiranih aktov morala izboljšati.

                                               
1 Zapisnik seje konference predsednikov z dne 15. novembra 2012, na podlagi pisma predsednika konference 
odborov Klaus-Heinerja LEHNEJA z dne 25. oktobra predsedniku Evropskega parlamenta.
2 UL L 328, 28.11.2012, str. 21, Izvedbeni sklep Komisije z dne 26. novembra 2012 o izvajanju uredbe (EU) št. 
492/2011 Evropskega parlamenta in Sveta glede uravnoteženja ponudbe in povpraševanja po prostih delovnih 
mestih ter postavitve mreže EURES na nove temelje.


