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POBUDE

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

A. ker so v letnem pregledu rasti, ki ga je 28. novembra 2014 predstavila Komisija, 
določeni trije glavni stebri za leto 2015 – usklajeno spodbujanje zasebnih naložb, 
okrepljena zavezanost strukturnim reformam in sprejemanje ukrepov za fiskalno 
odgovornost, – ter prvič poudarjeno dejstvo, da je za uresničevanje teh stebrov potreben 
prispevek iz evropskega proračuna;

B. ker je zaradi sprejetja uredbe o ustanovitvi Evropskega sklada za strateške naložbe, 
začetka operativnih programov, povezanih s Kohezijskim skladom, prenosa odobritev 
za prevzem obveznosti iz obdobja 2007 – 2013, ki leta 2014 niso bile porabljene, v 
leto 2015, 2016 in 2017, ter zaradi povečanja vnaprejšnjega financiranja evropske 
pobude za mlade, je zadnje polletje obrodilo veliko proračunskih rezultatov, s čimer so 
bili uresničeni cilji, začrtani v letnem pregledu rasti;

C. ker je evropski proračun tako dokazal svojo dodano vrednost kot tudi omejitve 
evropskega političnega delovanja, ki jih predstavlja proračun s premalo dejanskimi 
lastnimi sredstvi, saj znaša še vedno manj kot 1 % BDP in je omejen s sedemletnim 
okvirom;

1. pozdravlja predstavitev poročila petih predsednikov z naslovom Dokončno oblikovanje 
evropske ekonomske in monetarne unije, vendar obžaluje zamik pri načrtovanem 
časovnem razporedu in resnost grške krize;

2. pozdravlja ukrepe, ki so bili sprejeti za poenostavitev in okrepitev evropskega semestra: 
večja osredotočenost na prednostne naloge, manj dokumentov in več časa za razpravo o 
njih, večja politična razsežnost in boljše sodelovanje nacionalnih organov;

3. pozdravlja predloge za okrepitev parlamentarnega nadzora, predvsem predlog za 
prilagoditev struktur Evropskega parlamenta posebnostim enotne valute;

4. pozdravlja poziv, da se medvladne instrumente, kot sta Pogodba o stabilnosti, 
usklajevanju in upravljanju ter evropski mehanizem za stabilnost, vključi v primarno 
zakonodajo EU, s čimer bi odpravili primanjkljaj demokratične legitimnosti;

5. pozdravlja razmislek o vzpostavitvi mehanizma za proračunsko stabilizacijo za 
euroobmočje, kar pomeni začetek vzpostavljanja evropske zakladnice; poudarja, da 
objava bele knjige na to temo, ki je predvidena za pomlad 2017, sovpada z vmesnim 
pregledom večletnega finančnega okvira; v zvezi s tem opozarja na zahtevo, da tako 
dodatno financiranje ali instrument postane sestavni del proračunskega nadzora 
Parlamenta in se financira prek zgornje meje večletnega finančnega okvira za obdobje 
2014 – 2020; ponovno poudarja pomen vzpostavitve novega sistema virov lastnih 
sredstev, ki bi pripomogel k dejanski reformi financiranja Unije brez povečanja davčne 
obremenitve za državljane;

6. pozdravlja sprejetje uredbe o ustanovitvi Evropskega sklada za strateške naložbe, in 
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poudarja vlogo Parlamenta pri zmanjševanju prerazporeditev sredstev iz programa 
Obzorje 2020 in instrumenta za povezovanje Evrope;

7. ocenjuje, da je uspeh tega naložbenega načrta odločilnega pomena, in bo zato zelo 
skrbno spremljal njegovo izvajanje, predvsem zato, da bi preprečil vsako 
dekonsolidacijo naložbenih stroškov in javnega dolga.


