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POBUDE

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

Pravosodje

1. meni, da je priprava enostavne, jasne in lahko razumljive zakonodaje absolutna 
prednostna naloga, da se zagotovi visoka raven preglednosti evropske zakonodaje in njena 
učinkovita uporaba; glede tega meni, da je treba podpreti nadaljnji razvoj evropskega 
pravosodnega območja z zadostnimi finančnimi viri, da bodo državljani uživali enake 
standarde po celotni EU, osnovno raven pravnega varstva in nediskriminacijsko 
obravnavo ter popolnoma svobodno uveljavljanje lastnih pravic povsod v Evropi;

2. meni, da je bistvenega pomena, da EU zagotovi precejšnja finančna sredstva za sklop 
namenskih finančnih programov v podporo svoji zakonodaji in politikam na področju 
pravosodja, s poudarkom na čezmejnih vprašanjih, ki jih je mogoče ustrezno rešiti samo z 
usklajenimi ukrepi na ravni EU;

3. poudarja, da bi bilo mogoče večji napredek pri zagotavljanju dostopa do pravnega varstva, 
temeljitem pravosodnem usposabljanju in učinkovitem pravosodnem sodelovanju v 
civilnih in kazenskih zadevah doseči s povečanjem predlaganih sredstev za program za 
pravosodje v obdobju 2014–2020, in poziva k povečanju njegovega proračuna za 5 %;

Uprava

4. soglaša s potrebo, ki jo je izrazila Komisija, po racionalizaciji upravnih odhodkov; kljub 
temu poudarja, da je treba poiskati ravnotežje med ciljem doseganja dodatnih prihrankov 
in zagotavljanjem, da bodo lahko institucije svoje naloge in dolžnosti opravljale v skladu z 
obveznostmi in pristojnostmi iz pogodb, ob upoštevanju težkih izzivov, ki jih postavlja 
sedanja gospodarska kriza;

5. v zvezi s tem ugotavlja, da 80 % prihrankov, ki jih je predvidela Komisija, izvira iz 
predlaganega zmanjšanja števila zaposlenih za 5 %; odločno nasprotuje linearnemu 
zmanjšanju kadrovskih virov v vseh institucijah, organih in agencijah, saj se njihove 
naloge in odgovornosti po pogodbah močno razlikujejo; poudarja, da bi morali institucije, 
organi in agencije sami odločiti, katerim delovnim mestom se lahko odpovejo, da to ne bo 
oviralo njihovega delovanja;

6. opominja, da so javne službe Evropske unije leta 2004 doživele temeljito reformo, s 
katero je bilo že prihranjenih 3 milijarde EUR, do leta 2020 pa naj bi na ta račun v 
proračunu EU privarčevali še nadaljnjih 5 milijard EUR; ugotavlja, da upravni odhodki 
EU znašajo le 5,8 % večletnega finančnega okvira za obdobje 2007-2013, kar je približno 
1 % BND Unije;

7. priznava, da mora proračunski organ upoštevati gospodarske in socialne okoliščine, ki 
bodo v naslednjem večletnem finančnem okviru drugačne, vendar poudarja, da EU bolj 
kot kdaj prej potrebuje učinkovito javno službo z visoko usposobljenimi uslužbenci, ki 
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govorijo več jezikov in so izbrani izmed državljanov držav članic na čim širši geografski 
osnovi in z ustreznim upoštevanjem ravnotežja med spoloma; poudarja, da morajo biti 
javni uslužbenci neodvisni, da morajo ravnati v skladu z najvišjimi profesionalnimi 
standardi in morajo biti pripravljeni zapustiti svojo matično državo; poleg tega ugotavlja, 
da morajo imeti na voljo sredstva za čim bolj učinkovito in lojalno opravljanje svojih 
nalog;

8. namerava odločno nasprotovati vsem ukrepom, ki kršijo pravni položaj uradnikov glede 
na temeljne pravice, splošna načela zakonodaje Unije in načelo socialne pravičnosti in ki 
ogrožajo dobro delovanje uprave EU pri uresničevanju njenega poslanstva, ki je služiti 
državljanom Unije.
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