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POBUDE

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. pozdravlja dogovore glede sredstev za pravosodje in notranje zadeve; priznava, da so 
pogajalske skupine Parlamenta pomembno prispevale h končni vsebini sredstev za 
pravosodje in notranje zadeve, zlasti glede vsebine splošnih in konkretnih ciljev, 
minimalnega odstotka odhodkov, povezanih s temi cilji, kazalnikov za merjenje uspeha 
porabe sredstev in doslednosti notranjega in zunanjega delovanja EU;

2. globoko obžaluje, da je Evropski svet s 7. in 8. februarja 2013 v svoje zaključke o 
večletnem finančnem okviru pod naslov 3 vnesel znesek, ki je 16,6 % nižji kot v predlogu 
Komisije, in posledično pomeni veliko, 23-odstotno zmanjšanje sredstev za sklad za 
notranjo varnost in 20-odstotno za sklad za azil, migracije in vključevanje; ugotavlja, da 
zamude pri obveščanju o zneskih v večletnem finančnem okviru in zgornjih mejah, na 
voljo za vsako področje politike, posameznim poročevalcem niso olajšale oblikovanja 
strateškega pristopa k pogajanjem s Svetom; poziva Komisijo, naj v prihodnje Svetu in 
Parlamentu sočasno zagotovi vse posodobljene zneske iz večletnega finančnega okvira;

3. ceni konstruktivno vlogo, ki so jo med pogajanji o pravosodju odigrali menjajoči se 
predsedstvi in Komisija; ugotavlja, da je to pripeljalo do zgodnje in zadovoljive rešitve 
pomembnih vprašanj;

4. obžaluje, da se je zdelo, da je Svet – ob podpori Komisije – na področju notranjih zadev 
bolj zainteresiran za uporabo sredstev, ki bodo dopolnila nacionalni proračun držav članic, 
kot za spodbujanje evropske dodane vrednosti in evropske solidarnosti; priznava, da so 
gospodarske in finančne okoliščine izjemno težke, vseeno pa poudarja, da bi morala biti 
sredstva za pravosodje in notranje zadeve namenjena predvsem evropskim interesom in 
podpiranju dejavnosti, ki imajo jasno evropsko dodano vrednost, kot so program Unije za 
ponovno naselitev in druge dejavnosti, usmerjene v Unijo; obžaluje, da ni pridobil 
delegiranih aktov za programske odločitve v skladu s členom 290 PDEU, saj te odločitve 
očitno izpolnjujejo pogoje za delegirane akte iz Pogodbe; obžaluje, da sta Komisija in 
Svet predlagala, da bi se sklad za azil, migracije in vključevanje ter sklad za notranjo 
varnost uporabljala za financiranje ukrepov v tretjih državah, ne da bi natančneje navedla 
pravno podlago za takšne ukrepe, Parlamentu pa nista dala možnosti nasprotovanja;

5. poleg tega ugotavlja, da v zvezi s sredstvi za notranje zadeve redni zakonodajni postopek 
ne določa, da se Komisija in Svet med seboj dogovorita o skupnem stališču brez 
sodelovanja Parlamenta, in ga potem predstavita Parlamentu kot izvršeno dejstvo; 
poudarja, da bi morala Komisija, če ne želi zagovarjati svojega prvotnega predloga, 
predložiti spremenjen predlog; priporoča uvedbo novih praktičnih podrobnosti za 
pogajanja o finančnih vprašanjih, ki bodo med drugim vključevala zgodnjo izmenjavo 
stališč med tremi institucijami o vlogi, funkciji in dodani vrednosti proračuna EU; vztraja, 
naj Komisija v prihodnjih medinstitucionalnih pogajanjih prevzame vlogo poštenega 
posrednika;

6. je prepričan, da mora Parlament nujno še naprej vztrajati na pristopu do financiranja EU, 
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ki temelji na rezultatih, kar ne bi smelo biti omejeno zgolj na količino opravljenih 
dejavnosti, marveč bi moralo zajemati tudi oceno njihove kakovosti; priporoča, naj se v 
prihodnje pri sredstvih na področju pravosodja in notranjih zadev dodatno spodbudijo in 
vključijo kvalitativni kazalniki, s katerimi se bo merila končna uspešnost financiranja EU;

7. poziva Komisijo, naj zagotovi čimprejšnje črpanje sredstev iz novih skladov, celovito in 
učinkovito porabo razpoložljivih sredstev, pravično ozemeljsko porazdelitev in pomoč za 
regije, ki niso dovolj uspešne;

8. meni, da bi moral Parlament pri obravnavi vmesnega poročila poudariti posebna področja, 
na katerih je bilo zmanjšanje sredstev najbolj izrazito, glede na to, da so bila ta zmanjšanja 
Parlamentu vsiljena brez kakršnekoli utemeljitve;

9. meni, da bi moral Parlament v okviru vmesnega pregleda prek postopka soodločanja 
uporabiti vse svoje pogajalske zmogljivosti, ne da bi mu Evropski svet vsiljeval odločitve 
in zneske;

10. meni, da je bistvenega pomena, da Parlament ustrezno nadzira, kako Komisija, po potrebi 
pa tudi države članice, uporabljajo sredstva; priporoča, naj odbori, ki jih to zadeva, 
ponovno ocenijo svoje prednostne naloge pred pregledom v letu 2016 in pripravijo 
politične smernice; ugotavlja, da se Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve kot odbor, pristojen za pravosodje in notranje zadeve, obvezuje, da bo 
vzpostavil ustrezne mehanizma pregleda.
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