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2. poudarja, da je omejena sposobnost 

proračuna Unije za spopadanje s temi 

krizami na tej stopnji predvsem posledica 

uporabe vseh razpoložljivih sredstev, 

dogovorjenih v pogajanjih o večletnem 

finančnem okviru, zlasti uporabe posebnih 

instrumentov, kot je instrument 

prilagodljivosti; opozarja na pomembno 

vlogo Parlamenta pri oblikovanju teh 

instrumentov med pogajanji o večletnem 

finančnem okviru; vendar poudarja, da tudi 

polno aktiviranje obstoječih določb o 

prožnosti ne bo zadoščalo za reševanje 

problema, če se bodo krize še zaostrovale; 

zato poziva Svet, naj ponovno preuči svoje 

stališče o vprašanju vključitve posebnih 

instrumentov večletnega finančnega 

okvira v proračun, da bi se ublažile 

omejitve, ki bremenijo proračun Unije; 

pri tem znova ponavlja svoje dolgoletno 

stališče, da bi morali odobritve plačil za 

posebne instrumente (instrument 

prilagodljivosti, Solidarnostni sklad EU, 

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji 

in rezerva za nujno pomoč) obračunavati 

zunaj zgornjih meja večletnega 

finančnega okvira, kot že velja za 

prevzemanje obveznosti za odhodke; 

pričakuje, da bo to vprašanje rešeno pri 

vmesnem pregledu večletnega finančnega 

okvira; 

2. poudarja, da je sposobnost proračuna 

Unije za spopadanje s temi krizami 

odvisna od uporabe vseh sredstev, 

dogovorjenih v pogajanjih o večletnem 

finančnem okviru, zlasti uporabe posebnih 

instrumentov, kot je instrument 

prilagodljivosti; opozarja na pomembno 

vlogo Parlamenta pri oblikovanju teh 

instrumentov med pogajanji o večletnem 

finančnem okviru; vendar poudarja, da tudi 

polno aktiviranje obstoječih določb o 

prožnosti ne bo zadoščalo za reševanje 

problema, če se bodo krize še zaostrovale; 

v zvezi s tem poudarja, da morajo vse 

institucije pokazati proračunsko varčnost 

pri svoji oceni odhodkov Unije za 

naslednje proračunsko leto, pri čemer 

morajo opredeliti prednostne naloge 

proračuna po področjih, kjer je pomoč 

najbolj potrebna, in zagotoviti zadostno 

prožnost za odzivanje na nepredvidene 

razmere; meni, da je vmesni pregled 

večletnega finančnega okvira priložnost 

za preučitev razlik med institucijami pri 

izračunavanju plačil za posebne 

instrumente (instrument prilagodljivosti, 

Solidarnostni sklad EU, Evropski sklad za 

prilagoditev globalizaciji in rezerva za 

nujno pomoč) ter za iskanje rešitev, s 

katerimi bo dosežena stabilnost in 

predvidljivost proračuna; 
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30. opominja, da končni dogovor o 

večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, kot je določen v 

členu 2 uredbe o večletnem finančnem 

okviru, vključuje predlog obveznega 

pregleda večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2014–2020, ki naj bi ga spremljal 

zakonodajni predlog o pregledu 

večletnega finančnega okvira do konca 

leta 2016; poudarja, da je namen klavzule o 

pregledu oceniti kvalitativno in 

kvantitativno delovanje večletnega 

finančnega okvira ter odpraviti sistemske 

pomanjkljivosti proračuna Unije in 

zagotoviti, da bo za Unijo odobrenih 

dovolj sredstev za učinkovito reševanje 

notranjih in zunanjih kriz ter financiranje 

političnih prednostnih nalog, ki se bodo 

pokazale v drugi polovici sedanjega 

večletnega finančnega okvira; poudarja, 

da bi moral Svet izpolniti pričakovanja, ki 

so rezultat obljub in sklepov Evropskega 

sveta; s tem v zvezi poudarja, da bi moral 

Svet prevzeti odgovornost zato, da bo 

razpoložljivih dovolj odobritev za 

financiranje novih nalog in nepredvidenih 

okoliščin, tudi s povišanjem zgornjih meja 

večletnega finančnega okvira; pri 

pogajanjih o proračunu za leto 2017 in 

pregledu večletnega finančnega okvira 

namerava slediti doslednemu pristopu; 

30. opominja, da končni dogovor o 

večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2014–2020, kot je določen v 

členu 2 uredbe o večletnem finančnem 

okviru, vključuje predlog obveznega 

pregleda večletnega finančnega okvira za 

obdobje 2014–2020 do konca leta 2016; 

poudarja, da je namen klavzule o pregledu 

oceniti delovanje večletnega finančnega 

okvira; meni, da je treba ohraniti zgornje 

meje večletnega finančnega okvira, 

dogovorjene v letu 2013, in da je treba pri 

pregledu opredeliti področja politik, ki 

niso več med prednostnimi nalogami 

Unije, da bo mogoče obstoječa sredstva 

prerazporediti področjem, kjer so potrebe 

največje oziroma ki prinašajo resnično 

evropsko dodano vrednost; meni, da je 

treba v tem kontekstu proračun še bolj 

usmeriti k zaposlovanju, rasti in 

konkurenčnosti; poudarja, da so vse 

institucije odgovorne za to, da bo 

razpoložljivih dovolj proračunskih 

sredstev za financiranje novih nalog in 

nepredvidenih okoliščin, in sicer s 

ponovno opredelitvijo prednostnih nalog; 
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krizo financirati znotraj omejitev 

veljavnega večletnega finančnega okvira; 

poudarja tudi, da je pregled večletnega 

finančnega okvira v letu 2016 priložnost 

za prilagoditev sredstev in povečanje 

prožnosti samega okvira; 
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31. znova izraža naklonjenost potrebni 

temeljiti reformi sistema lastnih sredstev 

Unije in pripisuje izjemen politični pomen 

delu skupine na visoki ravni za lastna 

sredstva, ki je bila ustanovljena na podlagi 

sporazuma o večletnem finančnem 

okviru 2014–2020; pričakuje, da bosta 

Komisija in Svet upoštevala končni 

rezultat, ki se pričakuje do konca leta 2016, 

vključno z novimi možnostmi za lastna 

sredstva; znova opozarja, da je glavni 

razmislek pri reformi lastnih sredstev ta, 

da postanejo prihodki v proračunu Unije 

bolj neodvisni, pa tudi stabilnejši, 

preprostejši, pravičnejši, bolj vzdržen in 

predvidljiv, hkrati pa naj se zmanjša 
breme čezmerne porabe sredstev za 

nacionalne proračune in se povečata 

preglednost in prepoznavnost za 

državljane, ne da bi se zanje povečalo 

skupno davčno breme; meni, da je treba za 

zagotovitev popolnoma neodvisnega 

proračuna EU vzpostaviti sistem 

dejanskih lastnih sredstev; 

31. je seznanjen z delom skupine na visoki 

ravni za lastna sredstva, ki je bila 

ustanovljena na podlagi sporazuma o 

večletnem finančnem okviru 2014–2020; 

pričakuje, da bosta Komisija in Svet 

upoštevala končni rezultat, ki se pričakuje 

do konca leta 2016; odločno nasprotuje 

uvedbi novih davkov na ravni EU; je 

prepričan, da je nujno treba zmanjšati 
breme čezmerne porabe sredstev za 

nacionalne proračune in povečati 

preglednost in prepoznavnost proračuna 

EU, ne da bi se povečalo skupno davčno 

breme; 
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