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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija
(2019/2213(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 
(IPCC) z dne 8. oktobra 2018 o globalnem segrevanju za 1,5°C1,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) 
št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) 
št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) 
št. 966/20122,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropske unije5,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20206 in 
skupnih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so mu priložene,

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči 
dogovor7 in resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov,8

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju EU za 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
4 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
5 UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
6 UL L xx, ….
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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spoprijemanje s pandemijo COVID-19 in njenimi posledicami9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. maja 2020 o varnostni mreži za upravičence 
programov EU: oblikovanje varnostnega načrta za večletni finančni okvir10,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. maja 2020 o novem večletnem finančnem 
okviru, lastnih sredstvih in načrtu za okrevanje11, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. januarja 2020 o 15. zasedanju Konference 
pogodbenic Konvencije o biološki raznovrstnosti (COP15)12,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic in svoje resolucije o njem z dne 
19. januarja 201713,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru14,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 18. februarja 2020 o proračunskih smernicah za leto 
2021 (06092/2020),

– ob upoštevanju agende OZN za trajnostni razvoj do leta 2030,

– ob upoštevanju člena 93 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za zunanje zadeve,

– ob upoštevanju stališča v obliki predlogov sprememb Odbora za zaposlovanje in 
socialne zadeve,

– ob upoštevanju pisem Odbora za razvoj, Odbora za proračunski nadzor, Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, 
Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za promet in turizem, Odbora za 
regionalni razvoj, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja, Odbora za kulturo in 
izobraževanje, Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, 
Odbora za ustavne zadeve ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0110/2020),

A. ker se Evropska unija sooča z nepričakovano zdravstveno, ekonomsko, socialno in 
okoljsko krizo brez primere zaradi pandemije koronavirusa in COVID-19;

B. ker teh izjemnih okoliščin ni mogoče obvladati s proračunom, namenjenim običajnemu 
delovanju;

C. ker si Unija v skladu s členom 311 PDEU sama zagotovi sredstva, potrebna za 

9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0065.
11 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0124.
12 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0015.
13 UL C 242, 10.7.2018, str. 24.
14 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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izpolnitev ciljev politike, in ker se njen proračun v celoti financira iz lastnih sredstev;

D. ker v skladu s členom 312 PDEU Svet soglasno sprejme večletni finančni okvir, potem 
ko ga odobri Evropski parlament z večino svojih članov;

E. ker se sedanji večletni finančni okvir izteče konec leta 2020 in ker bo leto 2021 prvo 
leto izvajanja naslednjega okvira v spremenjeni in novi obliki;

F. ker je Parlament od novembra 2018 pripravljen na pogajanja o večletnem finančnem 
okviru, vendar Svet doslej z njim še ni začel smiselnih pogovorov, ki bi bili kaj več kot 
skromni stiki ob sejah Sveta za splošne zadeve; ker je bil časovni okvir za dosego 
sporazuma v Evropskem svetu že večkrat podaljšan; 

G. ker je Komisija 27. maja 2020 predložila posodobljen predlog naslednjega večletnega 
finančnega okvira;

H. ker so znanstveniki IPCC v svojem zadnjem poročilu pozvali h korenitim ukrepom, s 
katerimi bi ujeli korak z ekološkim prehodom, tudi v luči njihovega opozorila, da se je 
koncentracija CO2 v letih 2018 in 2019 povečala trikrat hitreje kot v 60-ih letih 
prejšnjega stoletja, in poudarili, da je ostalo le še nekaj let, v katerih je mogoče 
preprečiti, da bi podnebne spremembe in njihov okoljski vpliv nepovratno ušli izpod 
nadzora;

I. ker so lahko v okviru pandemije COVID-19 žrtve nasilja na podlagi spola nasilnežem 
izpostavljene daljša obdobja ter izključeni iz socialne in institucionalne podpore, kot 
dokazujejo podatki iz številnih držav EU, in ker so ženske nesorazmerno zastopane v 
poklicih, pri katerih je tveganje okužbe visoko;

Soočanje s pandemijo COVID-19: proračun za zaščito in inovacije...

1. vztraja, da je proračun EU izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se 
sooča Unija in ki so še bolj prepoznavni in pereči zaradi pandemije COVID-19, in da 
mora odražati stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij; zato poudarja, da bi 
moral biti proračun za leto 2021 osredotočen predvsem na blažitev učinkov pandemije 
COVID-19 in podporo okrevanju, ki bosta temeljila na evropskem zelenem dogovoru in 
digitalni preobrazbi; 

2. poudarja, da morajo Unija in vse njene države članice izkazati popolno solidarnost z 
najbolj prikrajšanimi, se združiti kot skupnost in zagotoviti, da nobena država ne bo 
primorana, da se sama zoperstavi tej pandemiji in njenim posledicam, tudi prek 
proračuna za leto 2021, ki bo sorazmeren temu zgodovinskemu izzivu; 

3. v zvezi s tem poudarja, da bi moral biti proračun za leto 2021 prvi v posodobljenem, na 
novo usmerjenem in zelo ambicioznem večletnem finančnem okviru 2021–2027;

4. v skladu s svojo resolucijo z dne 13. maja 2020 ponavlja poziv, naj Komisija do 
15. junija 2020 predlaga varnostni načrt za večletni finančni okvir na podlagi 
samodejnega podaljšanja zgornjih mej za leto 2020, da bi zaščitili upravičence do 
programov EU in zagotovili nadaljnje financiranje; poudarja, da bi moral ta varnostni 
načrt za večletni finančni okvir omogočiti podaljšanje obstoječih programov EU ter 
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njihovo preusmeritev v obravnavanje posledic pandemije, pa tudi vzpostavitev 
najnujnejših novih instrumentov in pobud; poudarja, da je treba preprečiti vsakršno 
tveganje nepovezanosti in neurejenega podaljšanja sedanjega večletnega finančnega 
okvira in programov v letu 2021 ter zagotoviti, da bo lahko Unija izvedla vse svoje 
operacije ter zagotovila ambiciozno strategijo odzivanja na krize in okrevanja;

5. poudarja, da nobena država članica ne bo mogla sama financirati izjemno obsežnega 
načrta za okrevanje za čas, ki je potreben za soočane s pandemijo COVID-19, in da bi 
bili nacionalni načrti okrevanja, če bi se financirali le z zadolževanjem, zelo omejeni po 
obsegu in trajanju; vztraja, da mora načrt okrevanja vključevati obsežen element naložb, 
ki se bo od leta 2021 financiral iz proračuna Unije, zato poziva, naj bo proračun za leto 
2021 pomemben del tega načrta okrevanja;

6. meni, da mora načrt okrevanja temeljiti na evropskem zelenem dogovoru in digitalni 
preobrazbi naših družb, da bi obnovili naša gospodarstva, zagotovili odpornost in 
vključenost, ob tem pa spoštovali omejitve planeta, zaščitili dobrobit in zdravje ljudi 
pred nadaljnjimi tveganji in okoljskimi vplivi, ustvarili kakovostna delovna mesta ter 
zagotovili socialno, ekonomsko in teritorialno kohezijo in konvergenco, zlasti prek 
naložb v MSP in sektorje, ki jih je kriza najbolj prizadela, kot je turizem, ter v razvoj 
trajnostne javne infrastrukture in storitev ter strateških sektorjev, kot je sektor zdravstva, 
ki v prvi vrsti obvladujejo to pandemijo; poziva komisijo, naj predloži predlog 
proračuna za leto 2021, ki bo skladen s temi prednostnimi nalogami; 

7. meni, da je treba stran prihodkov proračuna EU obravnavati kot orodje za uresničevanje 
politik EU; poudarja, da bodo morala za kritje dodatnih odhodkov, ki jih bo povzročila 
pandemija, in za ublažitev prevlade prispevkov na podlagi BND v proračunu EU nova 
dodatna lastna sredstva, ki se bodo stekala neposredno v proračun EU kot splošni 
prihodek, imeti ključno vlogo od leta 2021; meni, da bo imela odsotnost svežih novih 
lastnih sredstev negativne politične posledice na proračun Unije za leto 2021 in bo 
ogrozila novo politično agendo Komisije; v zvezi s tem meni, da so predlogi Komisije 
glede lastnih sredstev iz maja 2018 dober začetek, ki ga je treba v širšem temeljiteje 
razdelati ob upoštevanju trenutnih izzivov in krize; želi spomniti, da je v svojem 
vmesnem poročilu z dne 14. novembra 2018 in resoluciji z dne 10. oktobra 2019 izrazil 
stališče, da Evropski parlament ne bo odobril večletnega finančnega okvira 2021–2027 
brez dogovora o reformi sistema lastnih sredstev EU, vključno z uvedbo več novih 
lastnih sredstev; 

8. je prepričan, da trenutna kriza ne bi smela ogrožati ambicij v zvezi z napredkom glede 
cilja uresničitve podnebne nevtralnosti do leta 2050, za katero bi bilo treba do leta 2030 
emisije toplogrednih plinov zmanjšati za 55 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990; želi 
spomniti, da se v poročilu v okviru programa OZN za okolje o emisijski vrzeli za leto 
2019 poziva k svetovnemu zmanjšanju toplogrednih plinov za 7,6 % letno, da bi omejili 
naraščanje temperature na manj kot 1,5 °C, kar pomeni zmanjšanje približno 6,8 % 
letno na ravni EU; poudarja, da to pomeni velikanski izziv, zlasti v zvezi s 
prepotrebnim, trajnostnim, družbeno pravičnim prehodom, ki bi moral upoštevati 
različne začetne točke regij in držav EU ter bi ga moralo spremljati obsežno ustvarjanje 
delovnih mest; vztraja, da so za premostitev tega izziva brez primere v zgolj desetih 
letih potrebni takojšnji ukrepi, ki bi od leta 2021 temeljili na trdnem proračunu EU;
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9. je zaskrbljen zaradi nadaljnjih ekonomskih, socialnih in političnih posledic pandemije, 
če se EU ne bo hitro opremila z novimi in učinkovitimi orodji za zaščito socialne 
kohezije, ohranjanje delovnih mest in preprečevanje obsežnih odpuščanj; v zvezi s tem 
pozdravlja predlog programa za podporo zmanjševanju tveganj za brezposelnost v 
izrednih razmerah (SURE) in zavezanost predsednice Komisije predložitvi 
zakonodajnega predloga o evropskem sistemu pozavarovanja za primer brezposelnosti, 
da bi se čim prej začel izvajati;

...da bi zagotovili rešitve za zaostrene socialne, okoljske, ekonomske in finančne izzive

10. pozdravlja predloga Komisije za evropski zeleni dogovor in naložbeni načrt za 
trajnostno Evropo; 

11. ugotavlja pa, da bi bilo treba, če želimo do leta 2030 uresničiti cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 40 % in prihodnje povečanje teh ambicij, po ocenah Komisije 
vsako leto premostiti vrzel v financiranju v višini vsaj 260 milijard EUR plus dodatni 
stroški za varstvo okolja, upravljanje z viri in ukrepe za socialno prilagajanje; meni, da 
bi morali za pomoč pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov in skupnega ogljičnega 
odtisa v EU mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah, sistem EU za trgovanje z 
emisijami in podnebna zakonodaja EU v celoti prispevati k znatnemu preskoku v 
političnih in finančnih prizadevanjih; meni, da je za pravičen prehod kot sestavni del 
odgovora na krizo potrebno pravično in ustrezno financiranje;

12. poudarja, da je bil mandat Parlamenta za večletni finančni okvir določen v vmesnem 
poročilu z dne 14. novembra 2018 o zgornjih mejah, dodeljevanju sredstev za programe, 
lastnih sredstvih in določbah glede prilagodljivosti, v vmesnem pregledu in v 
horizontalnih načelih, na primer o vključevanju ciljev trajnostnega razvoja ter 
upoštevanju podnebnih vidikov in enakosti spolov; je seznanjen, da bo izid pogajanj o 
večletnem finančnem okviru v veliki meri določil raven financiranja programov EU v 
naslednjem obdobju in znova izraža stališče, da bi bilo treba odobritve za prevzem 
obveznosti za obdobje 2021–2027 določiti v višini 1.324,1 milijarde EUR v cenah iz 
leta 2018, kar bi bilo 1,3 % bruto nacionalnega dohodka (BND) EU-27; je glede na to 
stališče odločen zagovarjati, da se v proračun za leto 2021 vnesejo odobritve za 
prevzem obveznosti v višini 192,1 milijarde EUR v tekočih cenah; poudarja, da so za 
odzivanje na sedanjo krizo potrebne obsežne dodatne odobritve k temu stališču;

13. opozarja na svoje stališče, da morajo cilji vključevanja podnebja in biotske 
raznovrstnosti v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 presegati ciljne 
deleže porabe, določene v vmesnem poročilu Parlamenta; zato je njegov cilj, da se za 
leto 2021 doseže raven porabe za biotsko raznovrstnost v višini 10 % in raven porabe za 
vključevanje podnebnih vprašanj v višini 30 %; ponovno poziva Komisijo, naj določi 
jasna merila upravičenosti za novo strogo in celovito metodologijo, ki naj ima obliko 
okvirne uredbe, za opredelitev in spremljanje ustreznih odhodkov za podnebje in 
biotsko raznovrstnost v skladu z načelom neškodovanja, po potrebi skupaj z ustreznimi 
popravnimi ukrepi, in mehanizem za preverjanje, s katerim se prepoznajo morebitni 
škodljivi učinki ukrepov EU na biotsko raznovrstnost in podnebje v skladu z njenimi 
zavezami iz Pariškega sporazuma ter pozivom k postopnemu opuščanju neposrednih in 
posrednih subvencij za fosilna goriva;
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14. podpira uporabo sredstev in prožnost pri mobilizaciji sredstev za raziskave in razvoj za 
ukrepe, povezane s COVID-19, kot so razvoj cepiv, nova zdravljenja, diagnostični testi 
in zdravstveni sistemi za preprečevanje širjenja koronavirusa in reševanje življenj; 

15. močno poudarja, da podnebni cilji Unije zahtevajo trajnostne in dolgoročne rešitve; 
izpostavlja izjemno pomembno vlogo raziskav in razvoja pri iskanju učinkovitih, 
realističnih in izvedljivih rešitev za državljane, podjetja in družbo; poudarja, da bo 
program Obzorje Evropa glavni program za razvoj novih rešitev za podnebje; zahteva 
povečanje financiranja za vse programe raziskav in razvoja, ki prispevajo k uveljavitvi 
Unije kot vodilne v svetu na področju zelenih tehnologij in krepitvi njene globalne 
konkurenčnosti v večjem obsegu, zmanjšanju njene odvisnosti od tujih ključnih 
tehnologij, k temu, da postane vodilna na področjih informacijskih in komunikacijskih 
tehnologij (IKT), umetne inteligence (AI) in kibernetske varnosti, razvoju novih 
zdravljenj hudih bolezni, kot je rak, ter povečanju zmogljivosti za superračunalništvo in 
obdelavo podatkov;

16. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, da številnih odličnih predlogov za raziskave ni 
mogoče izvesti, in sicer ne zaradi njihove slabe kakovosti, temveč zaradi precej 
premajhnega financiranja ustreznih programov; poudarja, da gre pri raziskavah in 
inovacijah za zelo konkurenčna trga, saj zaradi pomanjkanja možnosti financiranja v 
Evropi raziskovalce vleče v druge regije sveta; poudarja, da bo Združeno kraljestvo, ki 
je doslej prejemalo največ sredstev iz številnih programov Unije za raziskave in razvoj, 
odslej predstavljalo močno konkurenco; poziva Svet, naj upošteva dejstvo, da bo vsaka 
vrzel v višini 10 milijard EUR v programu Obzorje Evropa v naslednjih 25 letih 
povzročila izgubo BDP v višini 110 milijard EUR; ugotavlja, da bi bile nizke 
proračunske ambicije na področju raziskav in razvoja v nasprotju z vsako zavezo, 
naklonjeno konkurenčnost ali boju proti podnebnim spremembam, zlasti kar zadeva 
prizadevanja za izpolnitev cilja 3 % BDP iz strategije Evropa 2020, ki so še pred nami;

17. poudarja, da lahko naložbe v prometno infrastrukturo izpolnijo tako cilje podpiranja 
gospodarstva EU v sedanjih razmerah kot prizadevanja za boj proti podnebnim 
spremembam, pa tudi prehod na trajnostno mobilnost, zlasti z opiranjem na dokončanje 
politik vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), Shift2Rail in instrumenta za 
povezovanje Evrope; 

18. ponovno poudarja, da je konkurenčna vesoljska industrija bistvena za poslovno okolje v 
Evropi, saj zagotavlja visokokakovostna delovna mesta, pomembne dejavnosti raziskav 
in razvoja in zagotavlja samostojnost evropske satelitske infrastrukture; poudarja koristi 
podatkov, pridobljenih v vesolju, saj so bistveno orodje za spremljanje kopnega in 
okoljsko spremljanje;

19. poudarja, da mala in srednja podjetja (MSP) predstavljajo 99 % vseh podjetij v državah 
članicah in znatno prispevajo k ustvarjanju delovnih mest, gospodarski stabilnosti in vse 
bolj tudi k prizadevanjem na področju trajnosti ter da bo gospodarska recesija, ki bo 
posledica pandemije COVID-19, najverjetneje najbolj prizadela ta podjetja; poudarja, 
da se MSP soočajo s težavami pri iskanju možnosti financiranja, in v zvezi s tem 
opozarja na vlogo Programa EU za konkurenčnost podjetij ter mala in srednja podjetja 
(COSME); opozarja na stališče Parlamenta o podvojitvi finančnih sredstev za vrstice 
programa, ki je nasledil COSME, v okviru programa za enotni trg v naslednjem 
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večletnem finančnem okviru, kar naj bi omogočilo vsaj 80-odstotno stopnjo uspešnosti 
visoko kakovostnih predlogov; poudarja, da bi bilo treba finančno podporo za MSP 
usmeriti tudi skozi okvir programa InvestEU za mala in srednja podjetja, da bi bili 
proizvodi in storitve pripravljeni za trg in da bi omogočili njihovo hitro širjenje na 
svetovnih trgih; ponovno poudarja, da je treba dodatno povečati priložnosti za 
ustanavljanje in širitev zagonskih podjetij ter posebno pozornost nameniti digitalni 
preobrazbi MSP, ki jo podpira tudi portal za enotni trg kot spodbujevalec podjetništva v 
obliki e-uprave, v skladu z ambicioznimi politikami varstva potrošnikov, podpreti pa je 
treba tudi njihov ekološki prehod; v zvezi s tem pozdravlja tudi različne pobude skupine 
Evropske investicijske banke (EIB), in sicer mobilizacijo 40 milijard EUR za prizadeta 
MSP, 5 milijard EUR, ki so na voljo podjetjem v zdravstvenem sektorju, in jamstveni 
sklad v višini 25 milijard EUR, ki naj bi ga financirali njeni delničarji;

20. poudarja, da bo sedanja kriza močno prizadela številne regije in sektorje; v zvezi s tem 
je prepričan, da bo kohezijska politika ključna in bolj kot kdaj koli prej bistvena za 
spodbujanje gospodarskega okrevanja na vseh ozemljih EU ter krepitev ekonomske, 
socialne in teritorialne kohezije Unije, zanjo pa bodo potrebna dodatna finančna 
sredstva in večja prožnost za odzivanje na kompleksne okoljske, socialne, gospodarske 
in demografske izzive v prihodnosti; poudarja, da bo v primeru odloga sprejetja 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 in ustrezne pravne podlage 
potrebno prehodno obdobje med dvema programskima obdobjema;

21. glede na neposredne in dolgoročne pomembne negativne socialne posledice sedanjih 
razmer poudarja pomen celovitega izvajanja evropskega stebra socialnih pravic v 
proračunu EU za leto 2021 in ključno vlogo okrepljenih socialnih ukrepov EU, zlasti 
Evropskega socialnega sklada+, pri gospodarskem okrevanju in še posebej v boju proti 
brezposelnosti mladih in starejših, revščini otrok, tveganju revščine in socialne 
izključenosti ter diskriminaciji, pa tudi za zagotavljanje okrepljenega socialnega 
dialoga, obravnavanje dolgoročnih strukturnih demografskih sprememb in zagotavljanje 
dostopa za vse, zlasti pa za starajoče se prebivalstvo, do bistvenih in ključnih storitev, 
kot so zdravstveno varstvo, mobilnost, ustrezna prehrana in dostojna stanovanja;

22. poziva, naj bo proračun za leto 2021 posebej osredotočen na potrebe in odnose s 
čezmorskimi državami in ozemlji,saj so ta lahko še posebej občutljiva na negativne 
učinke podnebnih sprememb; še posebej poudarja, da je treba izboljšati dostop do 
sredstev za čezmorske države in ozemlja, saj imajo zaradi svojega posebnega statusa in 
velikosti omejene upravne vire in strokovno znanje;

23. poudarja, da je notranja varnost sestavni del pričakovanj, ki jih imajo državljani EU od 
Unije, ki varuje; poudarja, da varnostne grožnje, kot so teroristični napadi, čezmejni 
organizirani kriminal in nove vrste kriminalnih dejavnosti, kot je kibernetska 
kriminaliteta, nenehno ogrožajo kohezijo Evropske unije in zahtevajo odločen in 
usklajen evropski odziv; meni, da je treba za to poglobiti čezmejno sodelovanje med 
pristojnimi organi; poudarja, da sta nujni okrepitev in posodobitev sistemov IT s 
poudarkom na boljši interoperabilnosti sistemov, lažjem dostopu in berljivosti 
podatkov, da bi zagotovili učinkovito in hitro sodelovanje med policijskimi, 
pravosodnimi in drugimi pristojnimi organi; ugotavlja, da naj bi Komisija leta 2021 
začela izvajati novo strategijo za varnostno unijo, ki bo zajemala vrsto pobud na 
ključnih področjih, povezanih s temi grožnjami; 
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24. poziva Komisijo, naj dodeli potrebna proračunska sredstva in tako zagotovi, da bo imel 
mehanizem EU na področju civilne zaščite večje zmogljivosti, da bo EU bolje 
pripravljena in sposobna odgovoriti na vse vrste naravnih nesreč, pandemij in izrednih 
razmer, kot so kemične, biološke, radiološke in jedrske nesreče; ponovno poudarja 
pomen mehanizma EU na področju civilne zaščite za boljšo zaščito državljanov pred 
nesrečami;

25. poudarja uspeh programa Erasmus+ pri izboljšanju mobilnosti, usposabljanja ter znanj 
in spretnosti mladih; poudarja, da je treba ta program ustrezno financirati, da bi bil med 
drugim dostopen ljudem iz vseh okolij in starostnih skupin; 

26. opozarja, da spodbujanje evropskih vrednot in kultur igra dejavno vlogo pri podpiranju 
demokracije, nediskriminacije in enakosti spolov ter v boju proti dezinformacijam in 
lažnim novicam; v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti zadostno financiranje za 
programe na področju pravosodja, pravic in vrednot ter okrepiti sredstva za podporo 
žrtvam nasilja na podlagi spola v okviru tega programa; poudarja, da so kulturni in 
ustvarjalni sektorji ter turizem med sektorji, ki so in bodo najbolj prizadeti v sedanji 
krizi v EU; poziva k izrednim ukrepom za te sektorje in okrepitvi programa Ustvarjalna 
Evropa;

27. pričakuje, da bo do leta 2021 vzpostavljen močan mehanizem EU za demokracijo, 
pravno državo in temeljne pravice;

28. meni, da je Evropska solidarnostna enota temeljni instrument za spodbujanje 
državljanske udeležbe v Uniji in za krepitev državljanstva Unije; vztraja, da mora 
proračun Evropske solidarnostne enote za leto 2021 izpolniti številna pričakovanja 
mladih po vsej Evropi, zlasti v sklopu prostovoljstva; zato poziva, naj se dodeli dovolj 
sredstev, da bo mogoče pokriti obsežno povpraševanje po prostovoljskem 
solidarnostnem delu;

29. poziva, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev za podporo dejavnostim organizacij 
civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in 
spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, v času, ko smo priča krčenju prostora za 
civilno družbo v več državah članicah;

30. poudarja zaskrbljujoče in rastoče upiranje enakosti spolov in pravicam žensk ter pomen 
instrumentov EU, vključno z instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), za boj proti temu pojavu; obžaluje, da Komisija v svoj predlog ni 
vključila posebnega programa za enakost spolov, in poziva, naj se ambiciozna in 
posebna proračunska sredstva namenijo za podporo zagovornikom človekovih pravic 
žensk ter za varstvo in spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic; zato 
poudarja, da je treba okrepiti proračunska sredstva, namenjena podpori splošnega 
spoštovanja in dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;

31. poudarja, da sta skupna kmetijska politika (SKP) in skupna ribiška politika (SRP) temelj 
evropskega povezovanja in sta namenjeni zagotavljanju varne preskrbe s kakovostno 
hrano in neodvisnosti pri preskrbi s hrano za Evropejce, pravilnega delovanja trgov s 
hrano, trajnostnega razvoja podeželskih regij, generacijske prenove in trajnostnega 
upravljanja naravnih virov ter ohranjanja biotske raznovrstnosti; opozarja na ključno 
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vlogo teh politik pri prispevanju k stabilnim in sprejemljivim dohodkom kmetov in 
ribičev, zlasti v sedanjih težkih razmerah; opozarja na svoje stališče za pogajanja o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, da se ohranita proračuna za SKP in 
SRP; poziva, naj se ti politiki okrepita in naj se posebna pozornost nameni malemu 
kmetijstvu in malemu ribolovu; ugotavlja, da bo SKP, skupaj z drugimi politikami 
Unije, imela pomembno vlogo pri uresničevanju ciljev zelenega dogovora; 

32. poziva Komisijo, naj v svojem predlogu in poznejšem aktu o spremembi predloga 
proračuna za leto 2021 upošteva rezultat političnega dogovora, ki ga je treba doseči o 
prehodnih ukrepih za leto 2021 (predstavljeni v predlogu Komisije z dne 31. oktobra 
2019 (COM(2019)0581)); nadalje poziva države članice, naj zagotovijo pravočasno 
dodelitev zadostnih sredstev za stalno izboljševanje kakovosti podatkov in kazalnikov, 
ki se posredujejo Uniji, da bodo v celoti skladni s pobudo „v rezultate usmerjenega 
proračuna EU“; vztraja pri visoki kakovosti podatkov in kazalnikov za ustrezno oceno 
SKP;

33. je seznanjen z najnovejšimi spremembami, kar zadeva položaj migrantov na zunanji 
meji EU s Turčijo, ki so privedle do nedavnega sprejetja dopolnitve proračuna št. 
1/2020 za odzivanje na povečan migracijski pritisk; poudarja, da je treba v proračunu za 
leto 2021 zagotoviti ustrezno raven sredstev, da bi bili pripravljeni, če se te razmere ne 
bi popravile ali bi se celo poslabšale; opozarja na potrebo po solidarnosti in sodelovanju 
med vsemi državami članicami na tem področju ter po skupni azilni politiki; poudarja 
dodatne potrebe, ki so posledica pandemije COVID-19, in sicer za sprejetje posebnih 
ukrepov za migrante, ki sodijo med posebej ranljive ljudi, vključno s preventivno 
evakuacijo in premestitvijo; opozarja na redno potrebo po okrepitvi sklada za migracije 
in azil v zadnjem obdobju, da bi državam članicam pomagali pri odzivanju na begunsko 
krizo, in da je treba v ta namen uporabiti posebne instrumente, saj je bila zgornja meja 
iz razdelka 3 prenizka, ali sprejeti dopolnitev proračuna; pričakuje, da bodo države 
članice prepoznale svoje interese in nadomestile posledice zamude pri sprejetju uredbe 
Dublin IV s podporo za potrebna proračunska sredstva in izvajanjem načela solidarnosti 
na tem področju; opozarja, da je potrebno ustrezno financiranje za izboljšanje 
življenjskih razmer migrantov in beguncev v begunskih taboriščih v EU, za 
preprečevanje, odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj, usposabljanje mejnih 
uradnikov in pripadnikov obalne straže ter za učinkovite ukrepe za vključevanje 
migrantov in beguncev; 

34. poudarja, da je dobro upravljanje zakonitih migracij pomembno za zagotavljanje 
ustreznega odziva na spremembe na trgu dela; 

35. ugotavlja, da Turčija še naprej gosti največje število beguncev na svetu in da trenutno 
potekajo razprave o tem, kako bi EU še naprej podpirala Turčijo po tem, ko se iztečejo 
njene zaveze v okviru instrumenta EU za begunce v Turčiji;

36. poudarja, da bi bilo treba uvesti takojšnje solidarnostne ukrepe, zlasti program za 
premestitve, dokler ne bodo azilna pravila EU občutno reformirana; poleg tega zahteva, 
da v proračunu EU ostane predvideno financiranje za podporo beguncem v Turčiji;

37. poziva k ambicioznemu proračunu za leto 2021 na področju zunanjih politik EU, ki bo 
Uniji omogočil, da bo kos izzivom, s katerimi se sooča; opozarja, da sta mir in 
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solidarnost osrednji vrednoti, ki bi ju moral proračun EU dosledno podpirati; poudarja, 
da je treba povečati sredstva za države Zahodnega Balkana ter za vzhodno in južno 
sosedstvo, da bi podprli politične in gospodarske reforme, pa tudi za druge regije, ki 
potrebujejo finančno podporo za svoj razvoj;  

38. meni, da bi se morala sredstva instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 
osredotočati na področja delovanja demokratičnih institucij, pravne države, dobrega 
upravljanja in javne uprave; opozarja, da je Komisija priporočila, naj se začnejo 
pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo, in poziva, naj se zagotovijo 
ustrezna finančna sredstva za podporo političnim reformam in uskladitev s pravnim 
redom Unije;

39. poudarja, da bi morala biti finančna sredstva v okviru IPA III pogojena s spoštovanjem 
evropskih vrednot, kot so načela pravne države, neodvisnost sodstva, demokratični 
proces, spoštovanje temeljnih vrednot in dobri sosedski odnosi; poziva Komisijo, naj 
spremlja izvajanje pogojevanja; poziva Komisijo, naj uporabi sredstva, ki so trenutno 
dodeljena v okviru IPA III, da bi prek neposrednega upravljanja EU pomagala civilni 
družbi Turčije, zagovornikom človekovih pravic in novinarjem, ter povečala priložnosti 
za stike med ljudmi, akademski dialog, dostop turških študentov do evropskih univerz 
in medijske platforme za novinarje, da bi zaščitili in spodbujali demokratične vrednote 
in načela, človekove pravice in načelo pravne države;

40. poudarja, da je Parlament stališče o instrumentu NDICI sprejel v prvi obravnavi 
4. marca 2019, mandat v zvezi s tem instrumentom pa potrdil 8. oktobra 2019; opominja 
na svoje stališče o tem, da se 45 % vsega proračuna instrumenta NDICI nameni za 
podnebne cilje, upravljanje in varstvo okolja, biotsko raznovrstnost in boj proti 
dezertifikaciji, odpravljanje glavnih vzrokov za migracije in prisilno razseljevanje, ter 
opozarja zlasti na spodbujanje demokracije, pravne države in človekovih pravic, tudi 
pravic žensk, otrok, beguncev, razseljenih oseb, oseb LGTBI, invalidov, domorodnih 
ljudstev ter pripadnikov etničnih in verskih manjšin;

41. opozarja, da je ključ do dolgoročne rešitve sedanjega pojava migracij v političnem, 
gospodarskem in družbenem razvoju držav, iz katerih migracijski tokovi izvirajo; 
poziva, naj se ustreznim programom na področju zunanje politike zagotovijo zadostna 
finančna sredstva, da bodo lahko podpirala pravično in vzajemno koristno partnerstvo 
med EU ter državami izvora in tranzitnimi državami, tudi tistimi na afriški celini; v 
zvezi s tem glede na težavne finančne razmere, s katerimi se sooča Agencija Združenih 
narodov za pomoč in zaposlovanje palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu 
(UNRWA), poziva EU, naj v letu 2021 poveča finančno podporo za agencijo, da bi 
lahko ta brez prekinitve zagotavljala ključne storitve milijonom palestinskih beguncev; 

42. je zaskrbljen zaradi hitrega širjenja pandemije COVID-19 po vsem svetu in njenega 
vpliva na prizadete države; je prepričan, da je mednarodno sodelovanje bistveno za 
premostitev te svetovne krize; meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo pri 
svetovnih prizadevanjih za zajezitev pandemije in ublažitev njenega vpliva; meni, da 
mora EU pokazati solidarnost do prizadetih tretjih držav, tudi z uporabo dodatnih 
sredstev, da bi jim pomagala obnoviti njihova gospodarstva, blažiti socialno-ekonomske 
posledice te krize in okrepiti zmogljivosti sistemov javnega zdravja po vsem svetu;
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43. opozarja, da so človekove pravice sestavni del politike zunanjega delovanja EU; 
ponavlja, da je treba zagotoviti več sredstev za človekove pravice po vsem svetu, s 
posebnim poudarkom na zaščiti zagovornikov človekovih pravic, zlasti najbolj 
ogroženih; v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej razvijati mehanizem EU za 
zagovornike človekovih pravic (Protectdefenders.eu) in povečati sredstva zanj; meni, da 
EU v državah, ki še zdaleč ne izpolnjujejo mednarodnih standardov na področju 
človekovih pravic in demokracije ali ne izkazujejo zavezanosti boju proti korupciji, ne 
bi smela v nobenem primeru zagotavljati pomoči prek proračunske podpore; poudarja, 
kako pomembne so misije za opazovanje volitev, zlasti kadar jih izvajajo lokalne 
skupine civilne družbe, in poziva k ustrezni ravni financiranja;

44. poziva, naj se priskrbijo dodatna sredstva za ukrepe strateškega komuniciranja, da bi se 
zoperstavili dezinformacijskim kampanjam, s katerimi se vse pogosteje ruši 
demokratični red v Uniji in državah njenega bližnjega sosedstva; poudarja, kako 
pomemben je vodilni projekt projektne skupine East StratCom – EU proti 
dezinformacijam, ki deluje pod okriljem Evropske službe za zunanje delovanje, v boju 
proti dezinformacijam, propagandi in tujim vplivom;

45. poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno finančno podporo, da bi oblikovali 
dejansko evropsko obrambno unijo, spodbujali strateško avtonomijo in okrepili vlogo 
EU na svetovni ravni; poudarja zlasti, kako pomembno je, da Parlament ne spreminja 
svojega stališča glede sredstev za Evropski obrambni sklad in zneska, namenjenega 
vojaški mobilnosti; poudarja, da bi bilo treba poskrbeti za nenehno podporo in boljše 
usklajevanje obrambne politike in ukrepov v sklopu Evropske obrambne agencije, 
stalnega strukturnega sodelovanja, Evropskega obrambnega sklada in drugih pobud; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo upravni in operativni odhodki Evropske 
obrambne agencije in stalnega strukturnega sodelovanja financirali iz proračuna Unije 
ter tako Parlamentu povrne proračunska pooblastila, zagotovljena s členom 41 PEU;

46. ponovno poudarja, da bi morala nova struktura instrumentov za zunanje financiranje 
povečati skladnost, odgovornost, učinkovitost in demokratični nadzor; poudarja, da 
mora imeti Parlament večjo vlogo pri strateškem usmerjanju novih instrumentov; 
pričakuje, da bo že od zgodnje faze vključen v (predhodno) načrtovanje novih 
instrumentov;

(47. poziva Komisijo, naj oceni in se pripravi na vse mogoče scenarije, da bi za proračun 
Unije zagotovila dobro finančno poslovodenje, pri tem pa naj sprejme jasne zaveze, 
opredeli mehanizme ter zaščiti proračun EU; poziva jo tudi, naj poskrbi, da se bo pri 
sodelovanju Združenega kraljestva v programih EU v prihodnje ohranjalo pravično 
ravnotežje med prispevki in koristmi;

(48. izraža željo, da bi Združeno kraljestvo še naprej tesno sodelovalo v čim več programih 
EU, zlasti v programih Erasmus+ in Obzorje Evropa; 

49. opozarja, da imajo agencije EU pri izvajanju ciljev politike EU izjemno pomembno 
nalogo, in znova poudarja, kako pomembno je, da imajo ti organi na voljo dovolj 
sredstev, ki jim omogočajo zanesljivo načrtovanje, pa tudi osebja, da lahko učinkovito 
izvajajo svoje naloge, obenem pa zavrača vsakršno neutemeljeno in samovoljno 
zmanjševanje sredstev v realni vrednosti;  poudarja ključno vlogo Evropske agencije za 
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okolje pri ozaveščanju o podnebnih spremembah, Evropskega organa za delo pri 
spodbujanju mobilnosti delovne sile ter Evropskega azilnega podpornega urada in 
Agencije za temeljne pravice pri zagotavljanju podpore prosilcem za azil, ki iščejo 
zaščito v Evropi; 

50. hkrati poudarja, da se je treba odločno boriti proti trgovini z ljudmi in tihotapljenju, 
prav tako pa podpirati agencije EU na področju pravosodja in notranjih zadev, ki 
zagotavljajo pomoč državam članicam na zunanjih mejah, na primer Evropsko agencijo 
za mejno in obalno stražo (Frontex); je seznanjen z vlogo agencije Frontex v sedanji 
migracijski krizi, ki se odvija na zunanjih mejah EU s Turčijo; poziva, naj se v 
proračunu za leto 2021 zagotovijo ustrezna sredstva za upravljanje meja;

51. ugotavlja, da se agencijam, ki delujejo na področju varnosti, kazenskega pregona in 
sodelovanja na področju kazenskega pravosodja, dodeljuje vse več nalog; poziva, naj se 
povečajo finančna sredstva in število delovnih mest za te agencije, predvsem za 
Agencijo Evropske unije za pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah (Eurojust), 
Evropski policijski urad (Europol), Evropsko policijsko akademijo (CEPOL), Agencijo 
Evropske unije za kibernetsko varnost (ENISA) in Evropski center za spremljanje drog 
in zasvojenosti z drogami, prav tako pa naj se zagotovijo tudi ustrezna sredstva in 
kadrovski viri za tiste, ki bodo delovale na področju pranja denarja in financiranja 
terorizma;

52. je zaskrbljen, ker Evropskemu javnemu tožilstvu (EPPO) v proračunskem postopku za 
leto 2020 ni bilo dodeljenih dovolj sredstev in kadrovskih virov, zato poziva Komisijo, 
naj za leto 2021 poveča število uslužbencev in sredstva za ta institucionalni organ in 
zaščiti njegovo proračunsko avtonomijo; poudarja, da se z ustanovitvijo Evropskega 
javnega tožilstva ne sme poslabšati zmožnost ustreznega delovanja Evropskega urada za 
boj proti goljufijam (OLAF);

53. zaradi nedavnega izbruha covida-19 v Evropi in potrebe po hitrem, usklajenem in 
doslednem odzivu EU odločno poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezna in potrebna 
sredstva za agencije EU, ki s svojimi dejavnostmi podpirajo Komisijo in države članice 
pri prizadevanjih za zajezitev pandemije, zlasti za Evropski center za preprečevanje in 
obvladovanje bolezni (ECDC) in Evropsko agencijo za zdravila (EMA); vztraja, da 
Komisija in Svet ne bi smela zmanjševati sredstev za Evropsko agencijo za kemikalije 
(ECHA) in Evropsko agencijo za varnost hrane (EFSA);

54. poudarja, da je treba občutno okrepiti Evropsko agencijo za sodelovanje energetskih 
regulatorjev (ACER), pri tem pa upoštevati dodatne naloge, ki jih je dobila na podlagi 
nedavno sprejete zakonodaje, vključno s svežnjem za čisto energijo; poleg tega opozarja 
na potrebo po dodatnih sredstvih za urad BEREC, da bo lahko opravljal naloge iz 
uredbe BEREC in Evropskega zakonika o elektronskih komunikacijah;

55. opozarja, da brez podpore posebne javne službe Unije in zadostnih sredstev ni mogoče 
izvajati nobene politike Unije, ne glede na to, ali gre za odziv na krizo zaradi covida-19 
ali izvajanje evropskega zelenega dogovora;

56. meni, da bi bilo treba v sedanjih političnih in gospodarskih razmerah ustrezno podpreti 
konferenco o prihodnosti Evrope, tudi s proračunskega vidika, in da bi bilo treba 
Komisiji, ki je med institucijami, ki sodelujejo pri tem projektu, zagotoviti ustrezna 



RR\1206639SL.docx 15/73 PE647.107v02-00

SL

sredstva, da bo konferenca uspešna;

57. poziva Komisijo, naj bo za zgled ter poskrbi za izjemno kakovostna in družbeno 
odgovorna javna naročila, ki bodo oddana podjetjem, ki spoštujejo okoljske in temeljne 
delovne standarde;

58. poziva k oceni vidika spola v prejšnjem proračunskem obdobju in vključevanju vidika 
spola v proračun EU za leto 2021; zato pričakuje, da bo Komisija v svoj predlog 
proračuna vključila prilogo, v kateri bodo zbrane po spolu razvrščene informacije o 
ciljih, vhodnih in izhodnih podatkih ter rezultatih, in da bo predstavila zaveze za 
financiranje enakosti spolov in s tem povezanih ukrepov sledenja;

Zadostna in realistična raven plačil

59. je odločen preprečiti novo plačilno krizo, zlasti v okviru pandemije covida-19; ponavlja, 
da je treba pri skupni zgornji meji za plačila upoštevati doslej največji obseg 
neporavnanih obveznosti do konca leta 2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; ugotavlja tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 2021 
osredotočala predvsem na zaključitev programov iz obdobja 2014–2020; vztraja pa, da 
to ne bi smelo ovirati začetka izvajanja novih programov;

60. zato v skladu z ukrepi iz leta 2020 vztraja, da je treba v okviru odziva na pandemijo 
covida-19 še naprej zagotavljati visoko raven likvidnosti v državah članicah; 

(61. poudarja, da bi sodelovanje med državami članicami na področju obdavčitve v 
nacionalne proračune vrnilo precej več kot pa zmanjševanje odhodkov v letnih 
proračunih EU;

(62. poziva Komisijo, naj poskrbi, da stranke, za katere veljajo omejevalni ukrepi EU 
(vključno z izvajalci ali podizvajalci, udeleženci delavnic in/ali tečajev usposabljanja ter 
prejemniki finančne podpore tretjim osebam), ne bodo prejemale sredstev EU;

(63. je prepričan, da je treba vsem pravnim osebam, v katerih lasti so pravni subjekti, ki 
prejemajo sredstva iz proračuna EU, prepovedati prejemanje vsakršnih sredstev iz 
sedanjega in prihodnjih evropskih proračunov v skladu s pravili iz uredbe o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027, vključno z neposrednimi plačili za kmetijstvo 
in morebitnimi izplačili, odhodki, jamstvi ali drugimi koristmi, ki jih ta uredba 
obravnava, če povzročajo očitno nasprotje interesov, kakor je opredeljeno v členu 61 
finančne uredbe (EU, Euratom) 2018/1046;

(64. ponavlja stališče, ki ga zagovarja že vrsto let, da bi bilo treba nove politične prednostne 
naloge in prihodnje izzive za EU financirati z novimi proračunskimi sredstvi, ne pa z 
zmanjševanjem sredstev za obstoječe programe; meni, da bi moralo to načelo veljati 
tudi za spremembe proračuna;

(65. ugotavlja, da bo v proračunu 2021, ki se bo izvajal v prvem letu naslednjega večletnega 
finančnega okvira, če bo sklenjen dogovor o njem, prvič uporabljena nova proračunska 
nomenklatura; poziva Komisijo, naj v priprave ustrezno vključi proračunski organ; 
meni, da bi morala biti nova nomenklatura po eni strani bolje usklajena s političnimi 
prednostnimi nalogami, po drugi strani pa dovolj podrobna, da bo lahko proračunski 
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organ učinkovito sprejemal odločitve, Parlament pa opravljal demokratični nadzor in 
preglede;

66. ugotavlja, da bo Parlament kot veja proračunskega organa, ki jo neposredno izvolijo 
državljani, izpolnil svojo politično vlogo in pripravil predloge za pilotne projekte in 
pripravljalne ukrepe, v katerih bo izrazil svojo politično vizijo za prihodnost; se glede 
tega zavezuje, da bo predlagal sveženj pilotnih projektov in pripravljalnih ukrepov, 
pripravljenih v tesnem sodelovanju z vsemi svojimi odbori, da bi se tako poiskalo 
pravšnje ravnovesje med politično voljo in tehnično izvedljivostjo po oceni Komisije;

°

° °

67. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji in Računskemu 
sodišču.
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MNENJE ODBORA ZA ZUNANJE ZADEVE

za Odbor za proračun

o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III
(2019/2213(BUD))

Pripravljavec mnenja: Nikos Andrulakis (Nikos Androulakis)

POBUDE

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

1. poziva k ambicioznemu proračunu za leto 2021, ki bo EU omogočil, da bo kos izzivom 
zunanje politike, da bo izpolnila cilje in si prizadevala doseči strateško avtonomijo;

2. je zaskrbljen zaradi hitrega širjenja pandemije COVID-19 po vsem svetu in njenega 
vpliva na prizadete države; je prepričan, da je mednarodno sodelovanje bistveno za 
premostitev te svetovne krize; meni, da bi morala EU prevzeti vodilno vlogo pri 
svetovnih prizadevanjih za zajezitev pandemije in ublažitev njenega vpliva; poziva EU, 
naj bo solidarna s prizadetimi tretjimi državami, zlasti tistimi v njeni neposredni 
soseščini, vključno z uporabo dodatnih sredstev prek instrumentov EU za zunanje 
financiranje, da bi prizadetim državam pomagala obnoviti njihova gospodarstva, blažiti 
socialno-ekonomske posledice te krize in okrepiti zmogljivosti sistemov javnega 
zdravja po vsem svetu;

3. poudarja strateški pomen širitvene politike na Zahodnem Balkanu in sosedske politike 
EU; poudarja, da je treba povečati sredstva za države Zahodnega Balkana ter države 
vzhodnega in južnega sosedstva, da bi podprli politične in gospodarske reforme, s 
poudarkom na najbolj zavzetih partnerjih, pri čemer se upošteva načelo "več za več in 
manj za manj"; opozarja, da je treba v zvezi s finančno podporo uporabiti strogo 
pogojevanje; poudarja, da je treba v teh regijah podpreti predvsem Evropi in 
demokraciji naklonjene sile ter tako spodbuditi razširjanje vrednot EU in spoštovanja 
načel pravne države;

4. meni, da bi se morala sredstva instrumenta za predpristopno pomoč (IPA III) 
osredotočati na področja delovanja demokratičnih institucij, pravne države, dobrega 
upravljanja in javne uprave; opozarja, da je Komisija priporočila, naj se začnejo 
pristopna pogajanja z Albanijo in Severno Makedonijo, in poziva, naj se zagotovijo 
ustrezna finančna sredstva za podporo političnim reformam in uskladitev s pravnim 
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redom Unije;

5. poudarja, da bi morala biti finančna sredstva v okviru IPA III pogojena s spoštovanjem 
evropskih vrednot, kot so načela pravne države, neodvisnost sodstva, demokratični 
proces, spoštovanje temeljnih vrednot in dobri sosedski odnosi; poziva Komisijo, naj 
spremlja izvajanje pogojevanja; poziva Komisijo, naj uporabi sredstva, ki so trenutno 
dodeljena v okviru IPA III, da bi prek neposrednega upravljanja EU pomagala civilni 
družbi Turčije, zagovornikom človekovih pravic in novinarjem, ter povečala priložnosti 
za stike med ljudmi, akademski dialog, dostop turških študentov do evropskih univerz 
in medijske platforme za novinarje, da bi zaščitili in spodbujali demokratične vrednote 
in načela, človekove pravice in načelo pravne države;

6. opozarja na zaskrbljujoč razvoj dogodkov v državah južnega sosedstva, vključno s 
konflikti, ki še vedno pestijo Sirijo in Libijo, porastom ekstremizma ter begunskimi in 
migrantskimi valovi; poziva Komisijo, naj v novi strukturi instrumentov za zunanje 
financiranje državam južnega sosedstva nameni ustrezna finančna sredstva;

7. poziva Komisijo, naj zaradi vse večje negotovosti in nestabilnosti v regiji v letu 2021 
poveča finančno podporo za Agencijo Združenih narodov za pomoč in zaposlovanje 
palestinskih beguncev na Bližnjem vzhodu (UNRWA), da bi ohranili neprekinjeno 
zagotavljanje osnovnih storitev za milijone palestinskih beguncev in omogočili agenciji, 
da opravlja izredno pomemben mandat; obžaluje, da se na Zahodnem bregu še naprej 
uničuje in zasega humanitarna pomoč, ki jo financira EU; je zaskrbljen, ker Evropska 
služba za zunanje delovanje (ESZD) in Komisija, kakor je poudarilo tudi Evropsko 
računsko sodišče, še vedno nista odločni pri izraelskih oblasteh izterjati odškodnine, kot 
je zahteval Parlament v svoji resoluciji iz septembra 2018;

8. znova poziva k temeljitemu in celovitemu pregledu odnosov EU z Egiptom, zlasti ko 
gre za program pomoči; kakor je poudaril v svoji resoluciji iz oktobra 2019, meni, da je 
treba zaradi stanja na področju človekovih pravic v Egiptu temeljito pregledati 
dejavnosti proračunske podpore, ki jo zagotavlja Komisija, in poziva, naj se pomoč EU 
omeji predvsem na podporo civilni družbi;

9. opozarja, da so številni evropski politični voditelji poudarili, kako pomembno je, da se 
občutno izboljšajo odnosi z afriško celino, zato poudarja, da morajo besedam slediti 
ustrezna dejanja ter da bi bilo treba priskrbeti zadostna sredstva, s katerimi bi bilo 
mogoče obravnavati številne skupne kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne izzive ter 
priložnosti, s katerimi se lahko Evropa in Afrika spoprimeta le skupaj;

10. poziva Komisijo, naj pripravi celovito strategijo EU za Arktiko, ki bo upoštevala vse 
geopolitične in geostrateške vidike, pa tudi hitre podnebne spremembe v regiji; poziva 
Komisijo, naj Arktiko doda v delovni program za leto 2020;

11. pozdravlja predlog predsednice Komisije Ursule von der Leyen o oblikovanju 
„geopolitične Komisije“; poudarja pa, da se je treba posvetiti tudi drugim prednostnim 
nalogam in vrednotam EU, na primer varstvu človekovih pravic, enakosti spolov, 
varstvu okolja in zaščiti pravic manjšin; zato poudarja, da je treba pri oblikovanju nove 
„geopolitične“ EU zaščititi te vrednote;

12. opozarja, da so človekove pravice sestavni del politike zunanjega delovanja EU; 
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ponavlja, da je treba zagotoviti več sredstev za človekove pravice po vsem svetu, s 
posebnim poudarkom na zaščiti zagovornikov človekovih pravic, zlasti najbolj 
ogroženih; v zvezi s tem poudarja, da je treba še naprej razvijati mehanizem EU za 
zagovornike človekovih pravic (Protectdefenders.eu) in povečati sredstva zanj; meni, da 
bi se morala EU odločno vzdržati zagotavljanja pomoči prek proračunske podpore v 
državah, ki še zdaleč ne izpolnjujejo mednarodnih standardov na področju človekovih 
pravic in demokracije ali ne izkazujejo zavezanosti boju proti korupciji; poudarja 
pomen misij za opazovanje volitev, zlasti kadar jih izvajajo lokalne skupine civilne 
družbe, in poziva k ustrezni ravni financiranja;

13. poziva, naj se priskrbijo dodatna sredstva za ukrepe strateškega komuniciranja, da bi se 
zoperstavili dezinformacijskim kampanjam, s katerimi se vse pogosteje ruši 
demokratični red v Uniji in državah njenega bližnjega sosedstva; poudarja pomen 
vodilnega projekta projektne skupine East StratCom Evropske službe za zunanje 
delovanje – EU proti dezinformacijam, in sicer v boju proti dezinformacijam, 
propagandi in tujim vplivom;

14. poudarja, da se zaradi podnebnih sprememb spreminja geopolitična krajina ter v 
številnih delih sveta povečujejo potrebe po humanitarni pomoči; vztraja, da bi moral 
naslednji proračun prispevati, da Unija izpolni svoje obveze iz Pariškega sporazuma, da 
bo popolnoma usklajen s ciljem omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5°C in 
prispeval k zaustavitvi in spremembi trenda izgube biotske raznovrstnosti; v zvezi s tem 
poudarja tudi, kako pomembno je, da se preveri združljivost proračuna s podnebjem in 
okoljem (tudi biotsko raznovrstnostjo); poudarja, da si je treba močno prizadevati za 
uresničitev splošnega cilja vključevanja podnebnih vprašanj v celotnem obdobju 2021–
2027;

15. poudarja, kako pomembno je vključevanje načela enakosti spolov in da so potrebni 
ustrezni kazalniki in posebna metodologija, pa tudi redno spremljanje, da bi analizirali 
vpliv proračuna EU na enakost spolov; poziva ESZD, naj med svojim osebjem izboljša 
ravnovesje med spoloma in geografsko ravnovesje; poudarja, da potrebujemo specifične 
ukrepe, s katerimi bi zagotovili, da bodo v delegacijah EU ter misijah in dejavnostih 
skupne varnostne in obrambne politike prisotni svetovalci za enakost spolov;

16. vztraja, da bi se moral proračun za skupno zunanjo in varnostno politiko osredotočati na 
geografska in tematska prednostna področja, pa tudi na področja, na katerih lahko 
ukrepi EU prinesejo največjo dodano vrednost;

17. poudarja, kako pomembno je zagotoviti ustrezno finančno podporo, da bi oblikovali 
dejansko evropsko obrambno unijo, spodbujali strateško avtonomijo in okrepili vlogo 
EU na svetovni ravni; poudarja zlasti, kako pomembno je, da Parlament ne spreminja 
svojega stališča glede sredstev za Evropski obrambni sklad in zneska, namenjenega 
vojaški mobilnosti; poudarja, da bi bilo treba poskrbeti za nenehno podporo in boljše 
usklajevanje obrambne politike in ukrepov v sklopu Evropske obrambne agencije, 
stalnega strukturnega sodelovanja, Evropskega obrambnega sklada in drugih pobud; 
poziva Komisijo, naj poskrbi, da se bodo upravni in operativni odhodki Evropske 
obrambne agencije in stalnega strukturnega sodelovanja financirali iz proračuna Unije 
ter tako Parlamentu povrne proračunska pooblastila, zagotovljena s členom 41 PEU;
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18. poudarja, kako pomembno je, da Parlament ne spreminja stališča glede sredstev za 
vesoljski program Evropske unije, ki krepi globalno vlogo Evrope in je močan adut za 
njeno varnost in obrambo;

19. ugotavlja, da bo nova generacija instrumentov za zunanje financiranje začela veljati 
leta 2021, vključno z racionaliziranim globalnim instrumentom, ki bo nadomestil večino 
obstoječih instrumentov za zunanje financiranje;

20. ponovno poudarja, da bi morala nova struktura instrumenta za zunanje financiranje 
povečati skladnost, odgovornost, učinkovitost in demokratični nadzor; poudarja, da 
mora imeti Parlament večjo vlogo pri strateškem usmerjanju novih instrumentov; 
pričakuje, da bo že od zgodnje faze vključen v (predhodno) načrtovanje novih 
instrumentov;

21. poziva, naj se poveča preglednost instrumenta za zunanje financiranje in nadzor nad 
njim v državah prejemnicah, s čimer bi zagotovili, da se bodo finančna sredstva 
uporabljala čim bolj učinkovito; zahteva redne izmenjave s strukturiranim dialogom 
med Parlamentom in Komisijo, ki bi Parlamentu omogočil, da podrobno oceni uporabo 
proračuna; poziva, naj se v celotni fazi proračunskega načrtovanja in izvajanja okrepi 
sodelovanje in posvetovanje z lokalnimi upravičenci; poudarja, da je treba z 
ozaveščanjem pozitivnega učinka in koristi instrumentov za zunanje financiranje 
povečevati njihovo prepoznavnost, da bi povečali vpliv financiranja in izboljšali javno 
diplomacijo EU;

22. zahteva, da Komisija pravočasno pripravi načrte izrednih ukrepov, da bi zagotovili 
nemoteno financiranje v primeru, da novi programi ne bodo sprejeti pravočasno za 
začetek novega večletnega finančnega okvira;

23. poziva Komisijo, naj predstavi diferencirano proračunsko nomenklaturo za nove 
instrumente za zunanje financiranje, zlasti z vključitvijo vsaj ene proračunske vrstice za 
vsako tretjo državo, ki prejema velike zneske pomoči EU; poudarja, da mora biti 
proračunska struktura glede na to, da je sklop instrumentov bolj racionaliziran, dovolj 
podrobna in pregledna, da bo lahko Parlament učinkovito izvajal svoje proračunske 
naloge in izpolnil svojo nadzorno vlogo.
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OSNUTEK STALIŠČA V OBLIKI PREDLOGOV SPREMEMB ODBORA ZA 
ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

za Odbor za proračun

o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – 
Komisija
(2019/2213(BUD))

za Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve: Lucia Ďuriš Nicholsonová 
(predsednica)
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PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve predlaga Odboru za proračun kot pristojnemu 
odboru naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe 1
Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju evropskega stebra 
socialnih pravic,

Predlog spremembe 2
Predlog resolucije
Uvodna izjava G a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ga. ker nekateri ključnih ciljev 
Komisije vključujejo pomoč pri boju proti 
revščini otrok, podporo mladim, s tem da 
se jim zagotavljajo izobraževanje in 
možnosti za razvoj, ter večje vključevanje 
žensk na trg dela;

Predlog spremembe 3
Predlog resolucije
Odstavka 3 a (novo) in 3 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. opozarja, da bi moral prihodnji 
proračun EU prispevati k upoštevanju 
vprašanj glede podnebja in biotske 
raznovrstnosti, tudi če bo to preseglo 
predvidene deleže namenske porabe, in 
sicer prek vključevanja podnebnih in 
okoljskih ciljev v odločanje v zvezi z vsemi 
politikami in programi v celotnem ciklu 
politike in ob prizadevanju za uresničitev 
cilja pravičnega prehoda, pri katerem ne 
bo nihče zapostavljen;
3b. pozdravlja tudi ustvarjanje 
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delovnih mest, ki bi jih lahko zagotovil 
evropski zeleni dogovor, in je odločen, da 
bo zagotovil dostojne delovne pogoje za 
vse; zato je prepričan, da morajo evropski 
zeleni dogovor spremljati posegi, zlasti za 
varstvo delavcev;

Predlog spremembe 4
Predlog resolucije
Odstavek 3 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3c. poudarja, da prehodni skladi ne bi 
smeli kriti le premestitev delavcev v 
sektorjih premoga in drugih fosilnih 
goriv, ampak bi morali tudi upoštevati vse 
potencialno prizadete sektorje, vključno z 
jeklarstvom;

Predlog spremembe 5
Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove 
finančne krize, pred katero zaradi čedalje 
večjega svetovnega javnega in zasebnega 
dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo 
mednarodne finančne institucije; je 
zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in 
političnih posledic takšne krize, ki naj bi 
bila po napovedih Mednarodnega 
denarnega sklada desetkrat hujša kot po 
letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij 
za varstvo socialne kohezije;

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove 
finančne krize, pred katero zaradi čedalje 
večjega svetovnega javnega in zasebnega 
dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo 
mednarodne finančne institucije; je 
zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in 
političnih posledic takšne krize, ki naj bi 
bila po napovedih Mednarodnega 
denarnega sklada desetkrat hujša kot po 
letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij 
za varstvo socialne kohezije, ohranila 
delovnih mest in preprečila množičnega 
odpuščanja;

Predlog spremembe 6

Predlog resolucije
Naslov oddelka, odstavki 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g, 4h (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

...in naj se državljane EU obvaruje pred 
naslednjo finančno krizo

...ter zagotovi in doseže popolna socialna, 
gospodarska in teritorialna kohezija
4a. opozarja, da so trajnostna in 
vključujoča rast, ciljno usmerjene naložbe 
in fiskalna politika ključne za ustvarjanje 
kakovostnih delovnih mest in večjo 
blaginjo za vse;
4b. zato poudarja, da mora zeleni 
dogovor voditi v socialni napredek, 
izboljšati dobrobit vseh ter zmanjšati 
socialne neenakosti, ekonomska 
neravnotežja med državami članicami in 
razlike med spoloma in generacijami; 
meni, da pravičen prehod ne bi smel 
zapostavljati nikogar in nobenega kraja 
ter bi moral odpraviti socialne in 
ekonomske neenakosti; ponavlja, da je 
treba ob prehodu na podnebno nevtralno 
gospodarstvo in trajnostno družbo  izvajati 
evropski steber socialnih pravic;
4c. zato se zavzema za ambiciozen 
proračun za leto 2021, da bi nadalje 
izvajali evropski steber socialnih pravic na 
podlagi trajnostne rasti visoko 
konkurenčnega socialnega tržnega 
gospodarstva in dosegli polno zaposlenost 
in socialni napredek, spodbujali enakost 
za vse in medgeneracijsko solidarnost ter 
zaščitili otrokove pravice v skladu s 
Pogodbo o Evropski uniji; zlasti poudarja, 
kako pomembno je ustrezno financiranje 
za podporo ukrepom za spodbujanje 
enakosti in enakega dostopa do trga dela 
za moške in ženske; opozarja tudi, da so 
pomembni ustrezno financiranje in drugi 
instrumenti, ki spodbujajo podpiranje 
protidiskriminacijske zakonodaje in 
politik ter njihovo izvajanje;
4d. poudarja, da je treba za izvajanje 
zgoraj navedenega  ustrezno financirati 
socialne politike in okrepiti obstoječe 
instrumente, ki prispevajo k tem ciljem, 
zlasti Evropski socialni sklad+ (vključno s 
Pobudo za zaposlovanje mladih), Sklad za 
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evropsko pomoč najbolj ogroženim, 
program za zaposlovanje in socialne 
inovacije in Evropski sklad za prilagoditev 
globalizaciji; 
4e. poudarja, da je treba s 
strukturnimi skladi in naložbami 
učinkoviteje spodbujati vključujočo rast, 
zmanjševanje neenakosti in pospeševanje 
socialne konvergence, ki bi bila 
usmerjena navzgor;
4f. svari, da bi lahko zmanjšanje 
sredstev na teh področjih oviralo uspešno 
izvajanje teh politik in doseganje njihovih 
ciljev; zato vztraja, da jih je treba v 
naslednjem večletnem finančnem okviru 
ohraniti in še naprej izvajati predvsem 
prek dodeljevanja nepovratnih sredstev;
4g. opozarja, da bi bilo treba s temi 
sredstvi ustvariti sinergije, ki bi prispevale 
k zmanjševanju socialnih razlik in 
neenakosti, in zagotoviti, da pri tem nihče 
ne bo zapostavljen;
4h. poudarja, da je poleg tega treba 
zagotoviti nemoten prehod med sedanjim 
obdobjem financiranja in novim 
večletnim finančnim okvirom, zlasti med 
sedanjimi ESS, pobudo za zaposlovanje 
mladih, Skladom za evropsko pomoč 
najbolj ogroženim in EaSI ter novim 
ESS+;

Predlog spremembe 7
Predlog resolucije
Odstavek 4 i (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4i. poziva k zadostnemu financiranju 
za podporo naložbam v stanovanja, da bi 
učinkovito odpravili vse večje težave 
zaradi pomanjkanja cenovno dostopnih 
stanovanj, slabih stanovanjskih razmer, 
izključenostjo s stanovanjskega trga in 
brezdomstvom;
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Predlog spremembe 8
Predlog resolucije
Odstavek 4 j (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4j. opozarja, da je pomembno 
zagotoviti, da nihče ne bo zapostavljen; 
zato se zavzema za proračun EU, ki bo 
spodbujal enakost v vseh življenjskih 
obdobjih – od začetka do konca življenja 
ljudi; v ta namen poziva k uvedbi 
programa za podporo državam članicam, 
ki želijo vzpostaviti ali okrepiti javno in 
univerzalno omrežje varstva otrok in 
oskrbe starejših ter javno omrežje za tiste, 
ki so močno odvisni od oskrbe, kot so 
invalidi ali osebe, ki potrebujejo 
dolgotrajno oskrbo;

Predlog spremembe 9
Predlog resolucije
Odstavki 4 k, 4 l, 4 m, 4 n, 4 o (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4k. opozarja, da je brezposelnost 
mladih še vedno nesprejemljivo visoka in 
so zanjo značilne velike razlike med 
državami članicami;
4l. zato ponovno poudarja pomen 
ustreznega financiranja in drugih 
instrumentov, ki spodbujajo ukrepe za 
reševanje brezposelnosti mladih in večjo 
zaposljivost mladih, in sicer pobude za 
zaposlovanje mladih in Erasmusa+;
4m. poleg tega je seznanjen s 
predlogom Komisije za vključitev pobude 
za zaposlovanje mladih v ESS+ za 
programsko obdobje 2021–2027, vendar 
izraža zaskrbljenost zaradi pomanjkanja 
jasnosti glede dejanskih letnih sredstev, 
namenjenih boju proti brezposelnosti 
mladih v okviru prihodnjega ESS +, zlasti 
v zvezi s tematsko osredotočenostjo v 
uredbi o ESS +; poudarja, da je treba 
ohraniti raven financiranja za boj proti 
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brezposelnosti mladih vsaj na ravni 
prejšnjega programskega obdobja;
4n. pozdravlja, da se je predsednica 
Komisije Ursula von der Leyen v svojih 
političnih smernicah zavezala, da bo 
jamstvo za mlade okrepila, tako da ga bo 
preoblikovala v stalen instrument, ki bo 
imel večji proračun in bo predvideval 
redno poročanje;
4o. poziva, naj se v letu 2021 zagotovi 
financiranje za nadaljnje izvajanje 
jamstva za mlade v državah članicah;

Predlog spremembe 10
Predlog resolucije
Odstavki 10 a, 10 b, 10 c, 10 d, 10 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. obžaluje, da več kot četrtini otrok v 
EU grozi revščina oziroma socialna 
izključenost;
10b. v zvezi s tem pozdravlja, da se je 
Komisija zavezala, da bo vzpostavila 
evropsko jamstvo za otroke in tako 
pomagala zagotoviti, da ima vsak otrok v 
Evropi, ki mu grozi revščina oziroma 
socialna izključenost, dostop do 
najosnovnejših pravic, kot so otroško 
varstvo, izobraževanje, primerna prehrana 
in dostojno stanovanje;
10c. izrecno opozarja, da je ta pobuda 
povezana tudi s pogajanji o večletnem 
finančnem okviru, in poziva, naj se 
evropsko jamstvo za otroke vključi v 
prihodnji ESS+, pri čemer naj bo vsaj 5,9 
milijarde EUR novih sredstev namenjenih 
za celotno obdobje večletnega finančnega 
okvira 2021–2027;
10d. opozarja na vlogo instrumentov 
EU pri podpiranju podjetij in delavcev pri 
prehodu v digitalno in okolju prijazno 
gospodarstvo; poudarja, kako pomembno 
je poklicno izobraževanje in usposabljanje 
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v času digitalizacije; poziva Komisijo, naj 
preuči, kako bi lahko še dodatno podprla 
programe poklicnega izobraževanja in 
usposabljanja, zlasti na področju razvoja 
programske opreme in informacijskih 
tehnologij;
10e. poziva, naj bo proračun za leto 
2021 posebej osredotočen na potrebe in 
odnose s čezmorskimi državami in 
ozemlji, saj so ta lahko še posebej 
občutljiva na negativne učinke podnebnih 
sprememb; še posebej poudarja, da je 
treba izboljšati dostop do sredstev za 
čezmorske države in ozemlja, saj imajo 
zaradi svojega posebnega statusa in 
velikosti omejene upravne vire in 
strokovno znanje;

Predlog spremembe 11
Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. je odločen preprečiti vnovično 
krizo na področju plačil; ponavlja, da je 
treba pri skupni zgornji meji za plačila 
upoštevati doslej največji obseg 
neporavnanih obveznosti do konca leta 
2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; ugotavlja 
tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 
2021 osredotočala predvsem na zaključitev 
programov iz obdobja 2014–2020; vztraja 
pa, da to ne bi smelo ovirati začetka 
izvajanja novih programov;

12. je odločen preprečiti vnovično 
krizo na področju plačil; ponavlja, da je 
treba pri skupni zgornji meji za plačila 
upoštevati doslej največji obseg 
neporavnanih obveznosti do konca leta 
2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem 
večletnem finančnem okviru; ugotavlja 
tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 
2021 osredotočala predvsem na zaključitev 
programov iz obdobja 2014–2020; vztraja 
pa, da to ne bi smelo ovirati začetka 
izvajanja novih programov in se ne bi 
smelo izvajati na stroške ESS+;

Predlog spremembe 12
Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poziva, naj se posebna pozornost 
nameni zagotavljanju nemotenega 
prehoda za financiranje v okviru sedanje 
osi za napredek v sklopu programa EaSI; 
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PISMO ODBORA ZA RAZVOJ

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in ga predloži 
vašemu odboru. Odbor je po pisnem postopku odločil, da bo mnenje posredoval v obliki pisma.

Odbor za razvoj je vprašanje obravnaval na seji z dne 21. aprila 2020. Na seji se je odločil, da 
Odbor za proračun, kot pristojni odbor, pozove, da v predlog resolucije, ki ga bo sprejel, 
vključi pobude, navedene v nadaljevanju.

S spoštovanjem!

Tomas Tobé

POBUDE

1. poziva Svet, naj dokonča svoje pogajalske mandate za novi večletni finančni okvir in 
instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno sodelovanje (NDICI);

2. poudarja, da je Parlament stališče o instrumentu NDICI sprejel v prvi obravnavi 
4. marca 2019, mandat v zvezi s tem instrumentom pa potrdil 8. oktobra 2019; opominja 
na stališče Parlamenta o tem, da se 45 % vsega proračuna instrumenta NDICI nameni za 
podnebne cilje, upravljanje in varstvo okolja, biotsko raznovrstnost in boj proti 
dezertifikaciji, odpravljanje glavnih vzrokov za migracije in prisilno razseljevanje, ter 
opozarja zlasti na spodbujanje demokracije, pravne države in človekovih pravic, tudi 
pravic žensk, otrok, beguncev, razseljenih oseb, oseb LGTBI, invalidov, domorodnih 
ljudstev ter pripadnikov etničnih in verskih manjšin;

3. poudarja, da bodo izboljšanje kohezije med državami članicami, povečanje solidarnosti 
s partnerji in uresničevanje Agende 2030 glavni cilji v prihodnjem proračunskem 
obdobju;



PE647.107v02-00 34/73 RR\1206639SL.docx

SL

4. ponavlja, da morajo Unija in države članice spoštovati skupne zaveze, zlasti v zvezi s 
ciljem o 0,7 % uardne razvojne pomoči/BND, cilji trajnostnega razvoja in Pariškim 
sporazumom[1] ter cilji v zvezi z zdravjem, izobraževanjem in enakostjo spolov;

5. poziva, naj se izvaja načelo iz člena 208 PDEU glede skladnosti politik za razvoj, poleg 
tega pa naj se jasno opredelijo pristojnosti posameznih institucij EU pri izpolnjevanju 
obveznosti v zvezi s skladnostjo politik;

6. opominja, da se mora biti Unija pripravljena spopasti s covidom-19 po vsem svetu in 
podpreti partnerske države; poudarja, da mora EU svoja sredstva uporabiti tako, da bo 
izkazala solidarnost na mednarodni ravni z najbolj ogroženim po svetu; meni, da je 
treba povečati prispevek za WHO in UNHCR; poziva, naj EU podpre šibke zdravstvene 
sisteme v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji;

7. poziva EU, naj se zavzame za sodelovanje in multilateralne stike, da bi omogočili 
usklajene mednarodne rešitve za krizo zaradi covida-19; meni, da morajo EU in države 
članice pozvati multilateralne finančne organizacije, naj začasno odložijo odplačevanje 
institucionalnih dolgov ali jih delno odpišejo, saj je trenutna prioriteta namreč boj proti 
covidu-19; ugotavlja, da imajo številne afriške, latinskoameriške in azijske države v 
zdravstveni krizi hude težave pri zagotavljanju osnovnih zdravstvenih storitev za 
ogromno število prebivalcev, zato bi morale EU in mednarodna skupnost olajšati 
bremena teh partnerskih držav, da se bodo lahko spopadle s pandemijo.

[1] S posebnim poudarkom na členu 100 resolucije o evropskem zelenem dogovoru, sprejeta besedila, 
P9_TA(2020)0005): https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0005_SL.pdf 
„100. pozdravlja koncept načela neškodovanja in zavezo Komisije, da bodo vsi ukrepi EU pomagali doseči 
trajnostno prihodnost in pravičen prehod, tudi z uporabo zelenih proračunskih orodij, in da bo v skladu s tem 
posodobila smernice za boljše pravno urejanje; vztraja, da je treba Pariški sporazum, Konvencijo o biološki 
raznovrstnosti in agendo za trajnostni razvoj do leta 2030 v notranjih in zunanjih politikah izvajati usklajeno; 
poziva Komisijo, naj pomaga državam članicam, da bodo v celoti in pravilno izvajale svojo veljavno in 
prihodnjo okoljsko in podnebno zakonodajo, ter zagotovi, da bodo v primeru neizvajanja sledile posledice“,
pa tudi člena 54 resolucije o COP25, sprejeta besedila, P9_TA(2019)0079): 
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2019-0079_SL.pdf 
„54. poudarja, da bi moral biti proračun EU skladen z njenimi mednarodnimi obvezami glede trajnostnega 
razvoja ter srednje- in dolgoročnimi podnebnimi in energijskimi cilji, ne pa imeti nasprotnega učinka ali ovirati 
izvajanja teh ciljev; zato poziva Komisijo, naj zagotovi, da naložbe EU ne bodo vplivale na okolje in biotsko 
raznovrstnost, in po potrebi pripravi usklajena in zavezujoča pravila; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bo 
naslednji večletni finančni okvir v celoti skladen s Pariškim sporazumom in da nobena porabljena sredstva ne 
bodo v nasprotju z njim“.
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PISMO ODBORA ZA PRORAČUNSKI NADZOR

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III 
(2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za proračunski nadzor (CONT) poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, naj pri 
pripravi smernic Evropskega parlamenta za proračunski postopek za leto 2021 upošteva 
naslednje pomisleke.

Neporavnane obveznosti (RAL)

1. Odbor CONT je zaskrbljen, ker:

– so neporavnane obveznosti (RAL) v letu 2018 še naraščale in so ob koncu leta 2018 
dosegle 281,2 milijarde EUR (v primerjavi z 267,3 milijarde EUR leta 2017), v zadnjih 
sedmih letih od leta 2011, ustreznega leta prejšnjega večletnega finančnega okvira, pa so 
se povečale za 36 % (73,7 milijarde EUR);

– bodo po navedbah v dolgoročni napovedi Komisije neporavnane obveznosti do leta 2023 
dosegle 313,8 milijarde EUR;

2. odbor CONT poziva Komisijo, naj še dodatno izboljša svoje finančne napovedi in 
pomaga državam pri iskanju upravičenih projektov z jasno evropsko dodano vrednostjo;

3. odbor CONT poudarja, da je tveganje, da odobrena plačila ne bodo zadostovala, še večje, 
ker je prišlo pri izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov (skladi ESI) še 
do večjih zamud kot v prejšnjem večletnem finančnem okviru; v zvezi s tem naš odbor 
opozarja, da v 9 od 13 držav članic, ki so se Uniji pridružile po letu 2004, neporavnane 
obveznosti predstavljajo več kot 15 % njihovih letnih javnofinančnih odhodkov; 
opozarja, da bi pomanjkanje sredstev za plačila lahko pomenilo resen finančni in politični 
izziv tako v teh državah kot v Uniji;

4. odbor CONT poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe, s katerimi bo preprečila nepotreben 
pritisk zaradi zahtevkov za izplačila v prvih letih večletnega finančnega okvira za 
programsko obdobje 2021–2027; odbor CONT zato poziva proračunski organ, naj:
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 za naslednji večletni finančni okvir zagotovi ustrezno ravnovesje med 
obveznostmi in plačili, tako da poveča sredstva za plačila, spremeni pravila za 
prevzem obveznosti in zmanjša odobrene obveznosti;

 pri tem upošteva možnost, da bo v letih 2021 in 2022 znesek zahtevkov za plačila 
visok, in dejstvo, da neporabljenih sredstev za plačila ni mogoče prenesti v 
naslednji večletni finančni okvir;

 poveča upravne zmogljivosti v državah članicah, da se omogoči pravočasno 
izvajanje programov; v zvezi s tem ponovno poudarja, da mora Komisija povečati 
tehnično pomoč za države članice, da bi zagotovila, da bodo pri izvajanju 
programa spoštovani določeni roki in upoštevane pravne zahteve;

 preneha uporabljati pravilo n+3 v skladu z zahtevo iz razrešnice Evropski komisiji 
za leto 2018; poudarja, da je treba samodejno sprostitev obveznosti za programsko 
obdobje 2021–2027 skrajšati na n+2 leti, da bi države članice spodbudili k hitremu 
izvajanju programov;

 si prizadeva za poenostavitev vlog za financiranje, upravljanje in olajšano 
poročanje v okviru programov; poudarja, da preveliko število predpisov in 
postopkov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni ovira uresničevanje političnih 
ciljev in povečuje tveganje t. i. čezmernega prenašanja predpisov (goldplating); 
poudarja, da je takšno dodatno upravno breme nepotreben vir napak;

 v skladu s pravili začne nov večletni finančni okvir ter izvajanje sedanjih in novih 
programov v letu 2021; glede na sedanje nesoglasje med državami članicami in 
Parlamentom o področju uporabe novega večletnega finančnega okvira odbor 
CONT poziva Komisijo, naj pripravi načrt izrednih ukrepov, ki bo zajemal 
proračun za leto 2021 in podaljšal programe, ki potekajo v sedanjem večletnem 
finančnem okviru, da se zagotovita zanesljivo načrtovanje in redno izvrševanje 
proračuna EU;

Pravočasno črpanje sredstev

5. odbor CONT je zaskrbljen, ker izvajanje strukturnih skladov zaostaja in je stanje še 
slabše, kot je bilo v primerljivem času v prejšnjem programskem obdobju: trenutno je 
povprečna stopnja črpanja nižja od 40 %, medtem ko je bila v primerljivem času v 
programskem obdobju 2007–2013 nižja od 60 %;

6. odbor CONT poziva Komisijo, naj pripravi poročilo o skupni vsoti plačil znotraj 
sedanjega večletnega finančnega okvira, ki so vnaprej načrtovana do leta 2022/2023 
zaradi pravila n+3 (programi starega večletnega finančnega okvira, ki trajajo do sredine 
novega večletnega finančnega okvira);

7. odbor CONT poziva Komisijo in ustrezne države članice, naj v prvi polovici leta 2020 
pripravijo akcijski načrt za pospešitev izvajanja skladov ESI v sedanjem programskem 
obdobju, ki bo vseboval jasne spodbude za učinkovito črpanje razpoložljivih sredstev;

Nasprotje interesov
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8. odbor CONT opozarja, da je člen 61 finančne uredbe, ki je začela veljati 2. avgusta 2018, 
razširil opredelitev nasprotja interesov; Komisijo kot varuhinjo pogodb poziva, naj se bori 
proti vsem oblikam nasprotja interesov in redno ocenjuje preventivne ukrepe, ki jih za 
preprečevanje teh nasprotij sprejmejo države članice;

9. odbor CONT poziva Komisijo, naj predlaga skupne smernice za preprečevanje nasprotij 
interesov pri politikih na najvišjih položajih; poleg tega poziva sozakonodajalca, naj 
sprejme skupne etične standarde za vsa vprašanja, povezana z nasprotji interesov, in 
poziva Komisijo, naj spodbuja širjenje dobre prakse med državami članicami; odbor 
CONT poudarja, da glede na obstoječe težave v nekaterih državah članicah zaradi 
nasprotij interesov pri delitvi sredstev Unije v okviru deljenega upravljanja ni 
sprejemljivo, da nekateri člani Evropskega sveta, nekateri člani nacionalnih vlad in 
uradniki sprejemajo odločitve o delitvi in upravljanju subvencij EU, od katerih imajo 
lahko koristi sami, njihovi družinski člani ali oligarhične strukture;

Evropsko javno tožilstvo (EJT)

10. odbor CONT poudarja, da je ustanovitev Evropskega javnega tožilstva kvalitativni 
preskok na področju zaščite finančnih interesov Unije;

11. odbor CONT kritizira nezadostno financiranje Evropskega javnega tožilstva in 
premajhno število njegovih zaposlenih v fazi vzpostavljanja, ki jo je predvidela Komisija; 
odbor CONT poudarja, da Evropsko javno tožilstvo na leto lahko obravnava do 
3000 zadev in zato potrebuje vsaj 76 dodatnih delovnih mest in 8 milijonov EUR, če 
želimo, da bo povsem operativno do konca leta 2020; odločno poziva Komisijo, naj 
predstavi predlog spremembe proračuna; odbor CONT poudarja, da se nobeno povečanje 
proračuna ali števila delovnih mest za Evropsko javno tožilstvo ne sme opraviti na škodo 
proračunov in kadrovskih načrtov urada OLAF ali Eurojusta; nasprotuje zlasti izbrisu 
45 delovnih mest v kadrovskem načrtu urada OLAF; poudarja, da urad OLAF že trpi 
zaradi premajhnega financiranja in premajhnega števila zaposlenih ter da bi lahko prenos 
dodatnih virov iz urada OLAF v Evropsko javno tožilstvo povečal tveganje za nadaljnje 
zlorabe sredstev EU, ki se ne odkrijejo; poudarja, da bi to lahko povzročilo zmanjšanje 
tradicionalnih lastnih sredstev EU in povečanje čezmejnih goljufij na področju DDV in 
carine, kar bi negativno vplivalo na prihodke EU;

12. poudarja, da je Eurojust zaradi neustrezne opreme že imel težave pri mednarodnem 
sodelovanju, zlasti na področju čezmejnega kriminala; meni, da je nedopustno okrepiti 
Evropsko javno tožilstvo na račun Eurojusta; poziva Komisijo, naj zagotovi ustrezno 
financiranje teh organizacij; poudarja, da so Evropsko javno tožilstvo, urad OLAF, 
Europol in Eurojust bistvenega pomena za boj proti čezmejnim goljufijam na področju 
DDV in carin ter za preprečevanje zlorabe sredstev EU;

13. odbor CONT obžaluje, da so na področjih z manjšimi napakami vzpostavljeni močni in 
obsežni nadzorni mehanizmi, pri čezmejnih primerih pa je veliko manj finančnih sredstev 
in zaposlenih; opozarja na izrazito negativne posledice za pobiranje prihodkov na škodo 
EU in tudi držav članic;

14. odbor CONT ugotavlja, da je Evropsko javno tožilstvo v skladu s členom 3 uredbe o 
Evropskem javnem tožilstvu ustanovljeno kot institucionalni organ Evropske unije, 
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medtem ko je v proračunu za leto 2020 predstavljeno kot agencija pod naslovom 
„Komisija“; je zaskrbljen, da to stanje ne zagotavlja ustrezne neodvisnosti Evropskega 
javnega tožilstva, in poziva Komisijo, naj njegov proračun predstavi kot proračun 
samostojnega organa v prihodnjem razdelku 7 (uprava), skupaj z drugimi organi in 
institucijami, ne pa v prihodnjem razdelku 2 (Komisija) z agencijami na področju 
pravosodja in notranjih zadev.

S spoštovanjem!

Monika Hohlmeier
predsednica odbora CONT in poročevalka za podelitev razrešnice Komisiji
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PISMO ODBORA ZA OKOLJE, JAVNO ZDRAVJE IN VARNOST HRANE

GR/av
D(2020) 11953

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva:  Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Zaradi pandemije koronavirusa (covid-19) in posledične spremembe koledarja dejavnosti 
Parlamenta v naslednjih tednih odbor ENVI ne bo mogel glasovati o osnutku mnenja o 
smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD)). Zato vam kot predsednik 
odbora ENVI in stalni poročevalec o proračunu posredujem prispevek odbora ENVI v obliki 
odstavkov resolucije in upam, da jih bo vaš odbor upošteval: 

Izredne razmere zaradi covida-19

 poudarja, da bi moral proračun Unije za leto 2021 vključevati sredstva za razvoj 
zmogljivosti za spoprijemanje s pandemijami, da bi zaščitili državljane Unije; poudarja, 
da je treba zagotoviti dovolj finančnih sredstev za raziskave, ki bodo prispevale k 
izkoreninjenju koronavirusne bolezni covid-2019;

 pozdravlja izvedbeni akt, ki ga je Komisija sprejela v sklopu mehanizma civilne zaščite 
in ki dopolnjuje seznam zmogljivosti instrumenta rescEU, in sicer z zalogo medicinske 
opreme in zdravil za pandemijo covida-19; poudarja, da bi bilo treba zagotoviti zadostna 
sredstva za mehanizem Unije na področju civilne zaščite, da bi prispevali k spopadanju 
z gozdnimi požari, poplavami, potresi, izrednimi razmerami na področju javnega 
zdravja in drugimi naravnimi nesrečami in nesrečami, ki jih povzroči človek, katerih 
učinki se bodo zaradi podnebnih sprememb še povečali; spominja, da je bil ta 
mehanizem po izbruhu bolezni covid-19 uporabljen za vračanje državljanov EU v 
domovino, tudi iz kitajskega Vuhana; poudarja, da je treba ta mehanizem ustrezno 
financirati, da se bo mogoče boriti proti izbruhu covida-19 in reševati življenja, med 
drugim z dodelitvijo dodatnih sredstev za odzivanje in zmogljivosti;

 poudarja, da mora Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni  (ECDC) 
dobiti ustrezne kadrovske vire za optimalno odzivanje na izbruh bolezni covid-19; 
spominja, da se je število zaposlenih v centru v obdobju 2013–2018 zmanjšalo za 20, in 
poziva, da se nemudoma obnovi prvotni kadrovski načrt;

 poudarja, da je treba morebitne prihodnje načrte za obnovo ali finančna orodja v zvezi 
z gospodarsko recesijo zaradi covida-19, za katere bodo uporabljena sredstva EU, 
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uskladiti s prednostnimi nalogami zelenega dogovora;

Evropski zeleni dogovor, proračun za leto 2021 in večletni finančni okvir

 poudarja, da je treba v proračunu za leto 2021 predvideti zadostna sredstva, da bo lahko 
Unija hitro sprejela konkretne ukrepe, potrebne za odzivanje na izredne razmere na 
področju podnebja, okolja in biotske raznovrstnosti; vztraja, da bi moral naslednji 
proračun Uniji omogočiti, da izpolni svoje zaveze iz evropskega zelenega dogovora in 
obveznosti iz Pariškega sporazuma, ter da bi moral biti popolnoma usklajen s ciljema 
omejevanja globalnega segrevanja na manj kot 1,5 °C in ustavitve izgube biotske 
raznovrstnosti;

 poudarja, da bi moral proračun Unije za leto 2021 utreti pot popolnemu in učinkovitemu 
uresničevanju ambicij, opisanih v sporočilu Komisije o evropskem zelenem dogovoru, 
da bo mogoče politike Unije uskladiti s cilji iz tega sporočila; meni, da bi morala Unija 
tudi s pripravo svojega proračuna pokazati, da je vodilna v svetu na področju boja proti 
podnebnim spremembam;

 poziva Komisijo, naj začne z letom 2021 uporabljati orodja za pripravo zelenih 
proračunov; poudarja, da je v zvezi s tem treba preveriti podnebne učinke celotnega 
proračuna, da bo skladen s Pariškim sporazumom; poziva Komisijo, naj pripravi 
horizontalne smernice za preverjanje vpliva na podnebje in biotsko raznovrstnost, da 
bodo usmerjale vse dokumente za načrtovanje politik za naslednji večletni finančni 
okvir;

 poudarja, da je proračun Unije za leto 2021 prvi v večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027; poudarja, da je treba že od samega začetka novega večletnega 
finančnega okvira narediti vse, da bo čim prej dosežen splošni cilj vključevanja vprašanj 
v zvezi s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo; znova opozarja na stališče odbora ENVI 
z dne 5. septembra 2019, da se za vključevanje podnebnih vprašanj v naslednjem 
večletnem finančnem okviru določi cilj 40 %;

 poudarja, da je treba odhodke v zvezi s podnebjem in biotsko raznovrstnostjo spremljati 
z zanesljivo, pregledno in celovito metodologijo, da bi se izognili pretiranim ocenam 
potrebnih sredstev; opozarja, da je podprl jasen cilj, da se v naslednjem večletnem 
finančnem okviru vsaj 10 % izdatkov nameni za vključevanje biotske raznovrstnosti, 
poleg cilja za izdatke za vključevanje boja proti podnebnim spremembam, kar bi se 
moralo odražati v proračunu Unije za leto 2021;

  poziva Evropski svet, naj sprejme nova lastna sredstva, na primer davek na reciklirano 
plastiko in prihodke iz sistema za trgovanje z emisijami v proračunu EU, v skladu s 
stališčem Parlamenta1;

 poudarja, da je treba v proračunu za leto 2021 zagotoviti zadostna sredstva za 
uresničitev ciljev OZN za trajnostni razvoj;

1 Resolucija Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027 – stališče 
Parlamenta z namenom doseči dogovor (COM(2018)0322 – C8-0000/2018 – 2018/0166R(APP)).
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 poudarja, da bi bilo treba pri uresničevanju podnebnih in okoljskih ciljev Unije dovolj 
sredstev nameniti pravičnemu prehodu, in opozarja, da bi bilo treba breme porazdeliti 
na osnovi načela, da plača onesnaževalec, ne pa ga zvrniti na najbolj ogrožene 
prebivalce in skupnosti; poudarja, da morajo biti sredstva za pravični prehod dodatna in 
jih ne bi smeli zagotoviti na račun drugih programov EU;

 poudarja, da bi bilo treba v proračunu za leto 2021 ustrezna proračunska sredstva 
dodeliti za pripravo in izvedbo prihodnjega evropskega načrta za boj proti raku; 
poudarja, da bi bilo treba dovolj sredstev dodeliti tudi za boj proti redkim in 
nenalezljivim boleznim, s posebnim poudarkom na raziskavah in preprečevanju, ter boj 
proti odpornosti na antimikrobike;

 poudarja, da je treba v proračunu za leto 2021 zagotoviti finančna sredstva, ki bodo 
predvidljiva in bodo zadostovala za ustrezno financiranje agencij Unije in jim 
omogočila izpolnjevanje njihovega mandata in izvajanje njihovih nalog.

Podobno pismo sem poslal tudi Pierru Larrouturouju, glavnemu poročevalcu o proračunu 
za leto 2021.

S spoštovanjem,

Pascal CANFIN
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PISMO ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Glede na izredne razmere, s katerimi se trenutno soočamo, so koordinatorji odbora ITRE 
sklenili, da bodo na podlagi dela, ki je bilo že opravljeno v odboru, predložili svoje mnenje o 
smernicah za proračun za leto 2021 v obliki tega pisma.

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude.

S spoštovanjem!

Cristian-Silviu Buşoi

POBUDE

1. obžaluje, da države članice še niso uspele doseči dogovora o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 in reforme sistema virov lastnih sredstev, kar ogroža 
pravočasen začetek in izvajanje novih programov in s tem zmožnost Unije, da bi 
uresničila svoje politične prednostne naloge, tudi evropski zeleni dogovor, in tako 
prispevala k zmanjšanju neto emisij toplogrednih plinov do ničelne stopnje do 
leta 2050; je seznanjen, da je večletni finančni okvir osnova za letni proračun in da 
lahko, če v zvezi s tem ne bo sprejeta uredba, smernice za proračun za leto 2021 
odražajo le splošno stališče Parlamenta o večletnem finančnem okviru;

2. poudarja, da mora proračun za leto 2021 Uniji omogočiti, da bo izpolnila svoje obveze 
iz Pariškega sporazuma, tudi načelo neškodovanja, in se uskladila s ciljem omejevanja 
globalnega segrevanja na manj kot 1,5°C; v zvezi s tem vztraja, da bi se morali pri 
naslednjem proračunu osredotočiti na trajnostni razvoj, energetski prehod, ustvarjanje 
delovnih mest in spremembo trenda izgube biotske raznovrstnosti; opozarja, da je treba 
porabo v zvezi s podnebnimi spremembami v obdobju novega večletnega finančnega 
okvira povečati na vsaj 25 % odhodkov EU in čim prej doseči cilj 30 %, pri tem pa 
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upoštevati višje specifične cilje v drugih programih, na primer dogovorjenih 35 % v 
programu Obzorje Evropa;

3. dodaja, da je ena glavnih političnih prednostnih nalog zagotoviti konkurenčnost in 
trajnost industrije EU, kar vključuje zmanjšanje upravnega bremena, tudi za programe 
EU, in revizijo sedanjih pravil EU o državni pomoči, pri čemer se ne sme ogrožati 
delovanja notranjega trga; meni, da je gospodarska blaginja neposredno povezana s 
svetovno konkurenčnostjo industrije in učinkovitimi podnebnimi politikami; vztraja, da 
bodo potrebne znatne naložbe v inovacije, tudi na področju digitalnih tehnologij in 
energetsko intenzivnih sektorjev, da bi povečali konkurenčnost, razvili prihodnja znanja 
in spretnosti ter ustvarili delovna mesta;

4. poudarja, da bo novi razdelek 1 („Enotni trg, inovacije in digitalno“) izjemno 
pomemben za krepitev trajnostnega gospodarskega razvoja na osnovi inovacij ter 
postopnih in prebojnih raziskav in inovacij, da bi prispevali k prehodu na podnebno 
nevtralno gospodarstvo in družbo do leta 2050 v skladu s Pariškim sporazumom; 
poudarja tudi pomen novega razdelka 5 („Varnost in obramba“), ki vključuje novi 
Evropski obrambni sklad ter sredstva za jedrsko varnost in razgradnjo;

5. želi spomniti na stališče Parlamenta glede skupnih finančnih sredstev za program 
Obzorje Evropa v višini 120 milijard EUR (v cenah iz leta 2018) in stalno veliko 
povpraševanje po programih v zadnjem večletnem finančnem okviru, kar pomeni, da bi 
se lahko financiralo veliko več visokokakovostnih projektov na področju raziskav in 
inovacij, če bi bilo mogoče zagotoviti zadostno financiranje Unije; poziva Komisijo, naj 
ustrezno predstavi predlog proračuna za leto 2021 ter zagotovi, da se bodo brez 
prekinitve ambiciozno financirale dejavnosti raziskav in inovacij tudi na področjih, ki 
so bistvena za strateško neodvisnost EU in mednarodno konkurenčnost, ki podpirajo 
prehod na podnebno nevtralno gospodarstvo do leta 2050 in splošne cilje evropskega 
zelenega dogovora ter uresničevanje ciljev trajnostnega razvoja in ki koristijo njenim 
državljanom in družbi, kot so digitalna preobrazba, mobilnost, energija, zdravstveno 
varstvo in vesolje, prav tako pa naj podpira uvajanje inovativnih proizvodov in storitev 
na trg; v zvezi s tem želi spomniti, da je treba uravnoteženo podpirati temeljne in 
uporabne raziskave; poziva k zmanjšanju regionalnih neravnovesij raziskovalnih in 
inovacijskih zmogljivosti v EU; opozarja, da so raziskovalna in inovacijska partnerstva 
učinkovita sredstva za spodbujanje skupnih raziskav in vključevanja industrije v 
program, zato bi jih bilo treba okrepiti; poudarja tudi, da je treba znanstvene in 
raziskovalne dejavnosti usklajevati prek evropskih meja, zaradi česar je treba zagotoviti 
ustrezen okvir za mednarodno sodelovanje;

6. poudarja, da morajo vsa področja proračuna prispevati k skupnim ciljem evropskega 
zelenega dogovora in ciljem OZN za trajnostni razvoj; ponovno poudarja, da so za 
izvajanje teh ciljev potrebna znatna sredstva in dodatne naložbe; v zvezi s tem želi 
spomniti na pomen uvedbe Sklada za pravični prehod, da bi obravnavali družbene, 
socialno-ekonomske, tehnološke in okoljske učinke, ki jih zaradi prehoda z odvisnosti 
od premoga in ogljika utrpijo delavci, sektorji in skupnosti, in poziva, naj se poskrbi za 
stabilno financiranje tega sklada in z metodologijo za dodeljevanje sredstev zagotovi, da 
nobena regija EU ne bo zaostala pri tem energetskem prehodu; v zvezi s tem ponavlja 
stališče Parlamenta, da bi bilo treba nove instrumente financirati z novimi sredstvi in ne 
z zmanjševanjem števila programov EU;
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7. poudarja pomen Instrumenta za povezovanje Evrope kot ključnega instrumenta za 
doseganje ciljev energetske unije in spodbujanje zavez Unije iz Pariškega sporazuma ter 
poziva k ustreznim sredstvom za program, zlasti za njegov energetski sklop; vztraja 
tudi, da mora biti izbor prednostnih infrastrukturnih projektov na področju energetike 
usklajen z evropskim zelenim dogovorom; poudarja, da je treba podpreti preoblikovanje 
evropskega sektorja mobilnosti in doseči trajnosten, čist in konkurenčen promet v Uniji;

8. poudarja, da je potreben ambiciozen predlog proračuna, zlasti za nove programe, kot je 
program za digitalno Evropo, ki naj bi spodbudil naložbe na ključnih področjih 
prihodnosti, kot so umetna inteligenca, kibernetska varnost, superračunalništvo ter 
napredna digitalna znanja in spretnosti, ki morajo postati operativni čim prej, da bi EU 
pomagali povečati konkurenčnost in prispevali k premostitvi digitalnega razkoraka, tako 
glede razlik med spoloma v sektorju IKT kot glede geografskega neravnovesja pri 
digitalni pripravljenosti med državami članicami; poleg tega poziva, naj se z vsemi 
mogočimi programi EU poskrbi, da bo Evropa pripravljena na digitalno dobo in bo 
dosegla digitalno suverenost; odločno nasprotuje zmanjšanjem v primerjavi s 
predlogom Komisije, zlasti na področjih, katerih cilj je zagotoviti v človeka usmerjeno 
digitalno družbo, ter poudarja ključno vlogo digitalizacije javnih uprav in 
interoperabilnosti sistemov IT na vseh ravneh upravljanja v interesu državljanov in 
podjetij;

9. poudarja pomen malih in srednjih, mikro in zagonskih podjetij kot enega ključnih delov 
gospodarstva EU, saj zagotavljajo veliko delovnih mest, tudi večino novih delovnih 
mest v EU; želi spomniti, da mala in srednja podjetja igrajo pomembno vlogo pri 
raziskavah in inovacijah ter pri prevzemanju rezultatov raziskav in inovacij; poziva, naj 
se v proračunu za leto 2021 poveča podpora za mala in srednja podjetja ter skupine in 
mreže teh podjetij; poziva Komisijo, naj zagotovi primerno financiranje, nemoten 
prehod s programa COSME na novi program za enotni trg ter z Evropskega sklada za 
strateške naložbe (EFSI) in drugih finančnih instrumentov na program InvestEU; 
poudarja, da je treba malim in srednjim podjetjem olajšati dostop do financiranja v 
celotnem ciklu raziskav, razvoja in inovacij, in v zvezi s tem pozdravlja vlogo 
Evropskega sveta za inovacije;

10. želi spomniti na stališče Parlamenta glede skupnih finančnih sredstev za vesoljski 
program v višini 15 milijard EUR (v cenah iz leta 2018); poziva Komisijo, naj skladno s 
tem predstavi predlog proračuna za leto 2021; svari pred nevarnostjo nezadostnega 
financiranja, ki bi ogrozilo obstoječe vodilne programe, kot so Galileo, EGNOS in 
Copernicus, pa tudi uvedbo pomembnih novih programov, namreč vladnih satelitskih 
komunikacij (GovSatCom) in spremljanja razmer v vesolju, prav tako pa zamajalo 
vodilno vlogo Evrope v ustreznih sektorjih, kot so varnost, obramba, civilna zaščita, 
varstvo okolja in javne storitve; poudarja, kako pomemben je vesoljski program, saj 
prispeva k ciljem evropskega zelenega dogovora in zagotavlja ustrezno spremljanje 
njegovega napredka; obžaluje, da Komisija v svojem predlogu ni zadostno povečala 
človeških in finančnih virov nove Agencije Evropske unije za vesoljski program, potem 
ko je bil z začasnim medinstitucionalnim sporazumom razširjen seznam njenih nalog;

11. želi spomniti na pomembno vlogo agencij EU pri uresničevanju ciljev politike, ki jih 
določi zakonodajalec; zato poziva k zadostnim finančnim in kadrovskim virom za vse 
agencije v skladu z njihovimi nalogami in odgovornostmi; poudarja zlasti, da je treba 
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znatno okrepiti Agencijo Evropske unije za sodelovanje energetskih regulatorjev 
(ACER), ki je že več let nezadostno financirana in ima premalo kadrovskih virov, kar bi 
lahko ogrozilo delovanje agencije in njeno sposobnost opravljanja nalog spremljanja in 
preglednosti trga ter dodatnih nalog, ki jih je dobila z nedavno sprejeto zakonodajo, tudi 
v okviru svežnja o čisti energiji; vztraja, naj Komisija to težavo obravnava že v 
predlogu proračuna; poleg tega opozarja na potrebo po dodatnih sredstvih za urad 
BEREC, da bo lahko opravljal naloge iz uredbe BEREC in Evropskega zakonika o 
elektronskih komunikacijah.
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PISMO ODBORA ZA NOTRANJI TRG IN VARSTVO POTROŠNIKOV

G. Johan van Overtveldt
Predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD)) – 
pripravljavec mnenja Leszek Miller

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov se je v okviru postopka iz naslova odločil, da 
pripravi mnenje in ga v obliki pisma predloži vašemu odboru.

Odbor se je odločil, da Odbor za proračun kot pristojni odbor pozove, da v predlog resolucije, 
ki ga bo sprejel, vključi pobude iz priloge k temu pismu.

S spoštovanjem!

Petra De Sutter, dr. med.
Predsednica

Priloga: pobude

POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da 
v predlogu resolucije, ki ga bo sprejel, upošteva pobude, navedene v nadaljevanju:

A. ker je proračun Unije za leto 2021 prvi v večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027;

B. ker je Parlament že od novembra 2018 pripravljen na pogajanja o novem večletnem 
finančnem okviru, vendar Svet doslej z njim še ni začel polnopravnih pogajanj, pri 
čemer je časa za dogovor vse manj;

C. ker notranji trg od svoje uvedbe pomembno prispeva k rasti, konkurenčnosti in 
zaposlovanju v Uniji, kar omogoča bolj prost pretok oseb, blaga, storitev in kapitala 
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znotraj Unije, ustvarja nove priložnosti in ekonomijo obsega za evropska podjetja, 
zlasti mikro, mala in srednja podjetja, prispeva k ustvarjanju delovnih mest in 
omogoča večjo izbiro po nižjih cenah za potrošnike ob zagotavljanju njihovega 
varstva ter visoke kakovosti ponujenih proizvodov in storitev; ker je notranji trg 
ključen element za dosego preobrazbe v z viri gospodarno in energetsko učinkovito 
trajnostno gospodarstvo, ki je odziv na vse večji pritisk podnebnih sprememb; ker bi 
moralo biti dokončanje enotnega trga še naprej med prednostnimi nalogami v 
proračunu za leto 2021;

D. ker bi bilo treba enotni digitalni trg šteti za enega ključnih elementov celotnega 
enotnega trga, katerega učinkovito izvajanje je osnovni pogoj za učinkovito delovanje 
enotnega trga kot celote ter bo koristilo državljanom in podjetjem;

1. pozdravlja cilj poročevalca Evropskega parlamenta o proračunu za oddelek III, da bi 
sredstva za program za enotni trg za leto 2021 znašala 883 milijonov EUR (v cenah iz 
leta 2018), kar se ujema s predlogom Parlamenta za naslednji večletni finančni okvir 
(2021–2027), ki vključuje znatno povečanje odhodkov za sklop enotnega trga v 
primerjavi s predlogom Komisije, in sicer za skoraj polovico (tj. za 48,5 % v cenah iz 
leta 2018), pri čemer se upošteva pričakovani profil porabe za ta program, ki jasno 
kaže njegovo pomembnost; poudarja, da je treba med prihodnjimi pogajanji ohraniti te 
deleže odobrenih proračunskih sredstev; izraža razočaranje nad revidiranim 
pogajalskim okvirom o večletnem finančnem okviru in lastnih sredstvih za obdobje 
2021–2027, ki ga je predstavil predsednik Evropskega sveta, v okviru katerega so 
odobrena proračunska sredstva za program za enotni trg zmanjšana za približno 
57,1 %;

2. poziva države članice, naj ohranijo visoko stopnjo obveznosti za novi program za enotni 
trg1 (vključno z ukrepi iz nekdanjega programa COSME), ki obravnava razdrobljenost 
enotnega trga, krepi moč potrošnikov in zagotavlja njihovo varstvo ter mikro, malim in 
srednjim podjetjem omogoča, da v celoti izkoristijo dobro delujoč enotni trg, ki je 
nepogrešljiv za razvoj evropskega gospodarstva, obenem pa se osredotoča na 
trajnostnost; 

3. pozdravlja sporočili Komisije z naslovoma Oblikovanje digitalne prihodnosti Evrope in 
Evropska strategija za podatke ter belo knjigo Komisije o umetni inteligenci, saj vse tri 
pobude vsebujejo pomembne razmisleke, povezane z varstvom potrošnikov in 
usklajenimi pravili za podjetja na enotnem trgu; poudarja, kako pomembno je ustrezno 
financiranje za digitalne pobude Komisije v okviru programov, povezanih z večletnim 
finančnim okvirom;

4. pozdravlja predlagane nove pobude Komisije za evropski zeleni dogovor, zlasti pobudo 
za opolnomočenje potrošnikov za prehod na zeleno gospodarstvo, saj je spodbujanje 
zavezanosti potrošnikov k trajnostnim vzorcem potrošnje ključno za izvajanje 
prednostnih nalog zelenega dogovora; poudarja, kako pomembno je ozaveščanje 
potrošnikov in usmerjanje financiranja v ukrepe, ki spodbujajo trajnostno potrošnjo, v 
okviru prihodnjih potrošniških politik v programu za enotni trg (večletni finančni okvir);

5. poudarja, da so pravila enotnega trga ključna za spodbujanje proizvodov in storitev, 

1 COM(2018)0441 final.
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procesov in poslovnih modelov, namenjenih doseganju krožnosti z zahtevami za 
trajnostnost in trajnost v skladu s cilji evropskega zelenega dogovora, s čimer bi dosegli 
celovite trajnostne vzorce potrošnje; opozarja, da bi bilo treba s programom za enotni 
trg (večletnim finančnim okvirom) zagotoviti ustrezno financiranje ciljno usmerjenih 
ukrepov, da bi podprli prehod gospodarstva EU k trajnostnosti in obenem ohranili 
konkurenčnost EU;

6. poziva k dodelitvi dodatnih sredstev za celovito izvajanje enotnega digitalnega portala, 
v zvezi s katerim bi lahko v več državah članicah prihajalo do zamud; ugotavlja, da 
programi e-uprave, namenjeni posodobitvi javne uprave in obravnavanju digitalizacije 
javnih storitev, zagotavljajo dodano vrednost za vse udeležence na enotnem trgu, zlasti 
za državljane in podjetja; opozarja, da je treba dodeliti ustrezna sredstva za omogočanje 
izvajanja ambicioznih projektov na tem področju;

7. opozarja, da varstvo potrošnikov spada med najoprijemljivejša področja politike EU za 
državljane in podpira zlasti potrošnike v ranljivem položaju; poudarja, da je treba 
nenehno izboljševati potrošniško politiko, zlasti ob upoštevanju novih izzivov na 
digitalnem in fizičnem področju, z ustreznim financiranjem in izvrševanjem obstoječih 
ukrepov, namenjenih zlasti boju proti nepoštenim poslovnim praksam na enotnem trgu;

8. poudarja, da ima učinkovito izvrševanje pravil enotnega trga pomembno vlogo v 
politiki varstva potrošnikov, saj zagotavlja, da so potrošnikom na voljo varni in 
skladni proizvodi ter storitve na spletnih in tradicionalnih trgih; opozarja, da je 
potrebno večje sodelovanje med organi za nadzor trga na ravni EU in da je treba 
okrepiti obstoječi okvir; zato poziva k posebnemu financiranju na tem področju v 
okviru programa za enotni trg (večletni finančni okvir);

9. poudarja, da je treba povečati raven odobritev za prevzem obveznosti za posodobitev 
carinske unije, kar bo prispevalo k izvajanju carinskega zakonika Unije in razvoju 
elektronskih carinskih sistemov; ugotavlja, da so v sklopu politike enotnega trga 
predvidena le odobrena finančna sredstva za financiranje programa Carina, vendar 
meni, da bi bilo treba v ta sklop vključiti tudi financiranje instrumenta opreme za 
carinske kontrole2; obenem poudarja, da 31-odstotno zmanjšanje sredstev  za program 
Carina in instrument za finančno podporo za opremo za carinske kontrole, kakor je 
predvideno v predlogu predsednika Evropskega sveta, ogroža doseganje ciljev obeh 
programov;

10. izraža zaskrbljenost, ker Svetu ni uspelo poenotiti pogajalskega stališča, kar bi lahko 
povzročilo zamudo pri pogajanjih s Parlamentom, poleg tega pa to pomeni tveganje 
poznejšega začetka veljavnosti programov, ki naj bi se začeli izvajati leta 2021, zlasti 
novega programa za enotni trg ter programa Carina in instrumenta opreme za carinske 
kontrole, ki ni nadaljevanje obstoječega programa, ampak je nova pobuda.

2 COM(2018)0442 final.
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PISMO ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za promet in turizem je bil v zgoraj omenjenem postopku zaprošen, da pripravi mnenje 
in ga predloži vašemu odboru. Na seji 23. marca 2020 so koordinatorji odbora odločili, da 
bodo pripravili mnenje v obliki pisma.

Odbor za promet in turizem poziva Odbor za proračun, da v svoj predlog resolucije vključi 
naslednje pobude.

S spoštovanjem!

((podpis)) Karima Delli

POBUDE

1. poziva, naj se za prometni sektor EU sprejme ambiciozen proračun, pri katerem 
bodo upoštevani novi izzivi in priložnosti ter trenutne prednostne naloge politike 
EU na področju prometa in turizma;

2. poudarja, da je prometna politika EU bistvenega pomena za gospodarski, socialni in 
okoljski razvoj ter trajnost EU ter za zagotavljanje teritorialne dostopnosti in 
povezljivosti za vse njene regije; zato odločno zahteva, da je treba prometno politiko 
EU ustrezno in zadostno financirati, da bi razvili trajnostne načine prevoza in 
zagotovili rast, delovna mesta in konkurenčnost v Evropi, tudi na najbolj oddaljenih, 
otoških in zapostavljenih geografskih območjih; poudarja pomen dodatnih naložb v 
raziskave in inovacije ter v socialno in teritorialno kohezijo, da bi se soočili z 
okoljskimi izzivi ter izboljšali in utrdili čezmejne in medregijske povezave;

3. poudarja, da bi moral proračun za leto 2021 odražati prednostne naloge, ki jih je 
Parlament opredelil v resoluciji z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem 
okviru, in da je treba zagotoviti potrebna sredstva za oba projekta, ki sta se začela v 
sedanjem večletnem finančnem okviru, in za nove projekte, ki temeljijo na 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027; zato ponavlja pomen načrta 
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izrednih ukrepov, da bi zaščitili upravičence in zagotovili nadaljevanje projektov, 
če bo treba sedanji večletni finančni okvir podaljšati po letu 2020;

4. meni, da je treba financiranje EU za promet uskladiti z regulativnimi zahtevami 
zelenega dogovora in zagotoviti popolno uskladitev s Pariškim sporazumom; zato 
poudarja, da so obsežna finančna sredstva, v rezultate usmerjena in smotrna uporaba 
sredstev programa Obzorje 2020 za prometno področje, programi in skupna 
podjetja, ki si prizadevajo za uresničitev teh ciljev, izjemno pomembni; poudarja 
pomen projektov in programov na področjih razogljičenja, digitalizacije in 
pravičnega prehoda;

Pomen prometa pri doseganju ciljev zelenega dogovora

5. ponovno poudarja, da mora promet prispevati k doseganju podnebne nevtralnosti do 
leta 2050, ki bo zahtevala ogromne finančne naložbe, ne sme pa škoditi splošni 
konkurenčnosti evropske industrije na svetovnem trgu;

6. zato poudarja, da bo ustrezno financiranje za prometne projekte pomembno 
prispevalo k pospešitvi prehoda na trajnostno, varno, pametno, interoperabilno in 
cenovno dostopno mobilnost z ukrepi, ki temeljijo na novih tehnologijah, 
spodbujanju multimodalnega prevoza ter razvoju avtomatizirane in povezane 
multimodalne mobilnosti, ter povečalo proizvodnjo in uporabo trajnostnih 
alternativnih goriv, tudi polnilnih mest;

7. poudarja, da mora zeleni dogovor spremljati pravičen, vključujoč in 
nediskriminacijski prehod, da bi zagotovili prilagajanje družb, malih in srednjih 
podjetij ter delavcev v prometnem sektorju in bi podprli najbolj prizadete regije in 
skupnosti; meni, da je pomembno zagotoviti ustrezna sredstva za ta proces 
prilagajanja, vključno s spodbudami za trajnostne naložbe, kot tudi usposabljanje za 
delavce v sektorju, da bi si pridobili novo znanje in izkušnje za morebitna nova 
delovna mesta, zahteve ter znanja in spretnosti;

8. poudarja, da je javni prevoz bistvenega pomena za spodbujanje okoljsko, podnebno 
in gospodarsko trajnostnih družb ter za boj proti socialni izključenosti in 
negativnemu trendu depopulacije na izoliranih redko naseljenih območjih; glede na 
to poziva k večji podpori za prometno infrastrukturo ter k spodbujanju javnega 
prevoza in trajnostne mobilnosti; meni, da bi moral proračun za leto 2021 podpreti 
uvedbo akcijskega načrta za uvedbo enotnega multimodalnega sistema izdajanja 
vozovnic; priporoča, da se izvedejo študije za oceno sistemov brezplačnega javnega 
prevoza, na primer glede dejavnikov, kot so razlike v številu potnikov, potovalni 
čas, število prometnih nesreč in smrtnih žrtev ter vpliv na podnebne spremembe;

Spodbujanje vodilnih programov

9. poudarja, da je treba povečati proračun vodilnih programov, ki so posebej 
pomembni za doseganje ciljev EU:

– poudarja, da ima instrument za povezovanje Evrope pomembno vlogo pri 
pospeševanju vzpostavitve vseevropskega omrežja (TEN-T), ki bo izjemno 
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zmogljivo in trajnostno ter bo povezovalo vsa področja prometne in 
energetske infrastrukture ter infrastrukture digitalnih storitev, kot tudi pri 
doseganju ciljev zelenega dogovora; poudarja, da bo hitra dokončna 
vzpostavitev omrežja TEN-T znatno prispevala k socialni, ekonomski in 
teritorialni koheziji v EU, pa tudi k spodbujanju njenih ciljev na področju 
razogljičenja; zato zahteva, da se proračun prometnega sklopa instrumenta za 
povezovanje Evrope v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
poveča in da se v skladu s tem dodelijo sredstva za leto 2021, pri tem pa se v 
celoti upoštevajo razlike v infrastrukturnem razvoju med državami članicami; 
želi spomniti, da bi bilo treba pri kratko-, srednje- in dolgoročnem načrtovanju 
porabe instrumenta za povezovanje Evrope upoštevati k rezultatom usmerjen 
pristop in si prizadevati za dodano vrednost EU; obžaluje zamude pri 
dokončanju del v več državah članicah, zlasti v zvezi s čezmejnimi projekti; 

– zahteva, da se proračun za Obzorje 2020 poveča na 120 milijard EUR (cene 
iz leta 2018), od leta 2021 dalje pa v skladu s tem tudi njegova komponenta 
Pametna mesta in integriran promet;

Ohranitev obstoječih politik

10. opozarja, da bi si bilo treba s sredstvi kohezijske politike, namenjenimi prometni 
infrastrukturi, prizadevati za uresničitev cilja iz pogodbe glede ekonomske, socialne 
in teritorialne kohezije EU; poudarja ključno vlogo prometne politike in naložb EU 
pri spodbujanju in krepitvi teritorialne, socialne in ekonomske kohezije v EU; zato 
zahteva, da se financiranje TEN-T ohrani kot del kohezijske politike, vključno s 
podporo pri razvoju in modernizaciji sekundarnih, regionalnih in lokalnih povezav;

Posebna sredstva za trajnostni turizem

11. meni, da je turistični sektor tesno povezan s prometnim; odločno ponavlja svoj poziv 
k vzpostavitvi ločene in namenske proračunske vrstice za trajnostni turizem, ki bo 
bolje odražala sedanje in prihodnje potrebe po infrastrukturi in varnosti, pomen 
turizma v gospodarstvu EU, ki je četrta največja izvozna industrija, in njegovo vlogo 
za konkurenčnost, zaposlovanje in razvoj socialne blaginje;

Financiranje novih pobud

12. podpira povečanje sredstev za trajnostno infrastrukturo sklada InvestEU na 
14 milijard EUR (cene iz leta 2018) za obdobje 2021–2027 z ustrezno dodelitvijo v 
proračunu za leto 2021;

13. poudarja pomen enostavnejšega, učinkovitejšega sistema lastnih sredstev, ki bi 
lahko znatno zmanjšal delež prispevkov na podlagi BND in zagotovil ustrezno 
financiranje porabe EU;

Agencije in evropska partnerstva

14. poudarja pomembno vlogo agencij in evropskih partnerstev pri izboljšanju 
učinkovitosti in varnosti prometnega sektorja ter pri zmanjšanju emisij iz prometa, 
ki temeljijo na tehnološkem napredku in pravilih; meni, da bo vzpostavitev 
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evropskega partnerstva za pomorski sektor odločilna za spodbujanje raziskav in 
inovacij za to obliko prometa; poudarja, kako pomembno je, da te agencije in skupna 
podjetja prejmejo ustrezne finančne in človeške vire ter imajo učinkovito vodstvo, 
da bi zagotovili, da se bodo njihove naloge izvajale v celoti; poziva Komisijo, naj 
aktivneje spremlja finančno in administrativno upravljanje agencij, zlasti kar zadeva 
nasprotja interesov;

15. zlasti poudarja ključno vlogo Agencije Evropske unije za železnice (ERA) in 
skupnega podjetja Shift2Rail pri doseganju trajnostnega prehoda s ceste na 
železnico; poudarja, da ima podjetje Shift2Rail ključno vlogo pri premagovanju 
tehničnih ovir in spodbujanju interoperabilnosti, da bi se zagotovil cenejši, 
učinkovitejši in privlačnejši železniški prevoz, ki bo prispeval k zmanjšanju števila 
nesreč in emisij CO2;

16. zlasti poudarja vlogo skupnih podjetij Čisto nebo 2 in SESAR ter Agencije 
Evropske unije za varnost v letalstvu (EASA) pri zmanjševanju emisij CO2 na 
posameznega potnika; poudarja zelo dobre rezultate in bistveno vlogo, ki jo igra 
skupno podjetje Čisto nebo 2 pri dejanskem pospeševanju zelenih tehnologij, 
katerih cilj je izboljšanje varnosti ter zmanjšanje emisij CO2 in toplogrednih plinov 
pa tudi ravni hrupa zrakoplovov; poziva k večji udeležbi EASA pri spremljanju 
raziskav, ki jih izvajata podjetji, in pri potrebi po hitri uvedbi programa okoljske 
oznake, s čimer bi se izkoristile kompetence EASA v zvezi s potrjevanjem 
tehnologij; poudarja, da je nujno treba doseči povezljivost in povečati učinkovitost 
z zmanjšanjem razdrobljenosti evropskega zračnega prostora prek pobud, 
namenjenih povečanju varnosti ter zmanjšanju zamud in negativnega vpliva 
zračnega prometa na okolje;

17. pozdravlja neposredno podporo Evropske agencije za pomorsko varnost (EMSA) 
prizadevanjem držav članic pri izvajanju okoljske zakonodaje in njeno pomoč v boju 
proti onesnaževanju morja in spremljanju emisij; meni, da bi lahko agencija z 
dodatnimi sredstvi odigrala pomembno vlogo in države članice podprla pri 
zmanjševanju okoljskega tveganja zaradi ladijskega prometa in pri povečanju 
trajnostnosti pomorskega sektorja.



RR\1206639SL.docx 53/73 PE647.107v02-00

SL

PISMO ODBORA ZA REGIONALNI RAZVOJ

Johan VAN OVERTVELDT
predsednik
Odbor za proračun
WIE 05U012
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za regionalni razvoj je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Odločil se je, da bo mnenje pripravil v obliki pisma.

* * *

Ekonomska, socialna in teritorialna kohezija se v skladu s členom 174 PDEU priznavajo kot 
ključni elementi skladnega razvoja Unije, večletni finančni okvir pa bi moral kot tak v celoti 
podpirati ta cilj EU.

Poudarja, da bo proračun EU za leto 2021 prvi proračun EU v okviru večletnega finančnega 
okvira za obdobje 2021–2027 in bi moral dati nedvoumno sporočilo in jasno predstaviti stališče 
Parlamenta za naslednjih sedem let, odražati politične prednostne naloge Unije ter zagotoviti 
izvajanje programov EU, ki podpirajo in krepijo ekonomsko, socialno in teritorialno kohezijo; 
opozarja, da ti programi in politike podpirajo trajnostne rešitve za gospodarsko rast, naložbe in 
konkurenčnost ter varne delovne in življenjske pogoje državljanov, vključno z enakimi 
možnostmi in nediskriminacijo, ter znatno prispevajo k njim.

Meni, da naložbe v okviru kohezijske in regionalne razvojne politike izkazujejo zelo visoko 
dodano vrednost v smislu deleža financiranja po vsej Evropski uniji ter prispevajo k 
prednostnim nalogam in ciljem EU, kot so zeleni dogovor, inovacije in digitalno 
gospodarstvo; poudarja, da so trajnostni razvoj, gospodarska rast ter nenehna prizadevanja za 
splošno in vključujočo kohezijo, in sicer z zmanjševanjem razlik in neenakosti v državah 
članicah in regijah Evrope, univerzalni in temeljni cilji obstoja Evropske unije.

Ponovno poudarja, da so potrebna zadostna sredstva za doseganje teh ciljev, pa tudi za 
ambiciozen, pravičen, nemoten in vključujoč prehod ter podnebno nevtralno Evropo; v zvezi s 
tem opozarja na prispevek kohezijske politike k raziskovalnim in inovacijskim dejavnostim, 
ki spodbujajo prenos naprednih tehnologij; ugotavlja, da je treba sklad za pravičen prehod 
prilagoditi z ustreznimi finančnimi sredstvi, da nihče ne bo zapostavljen in da se bo sklad 
lahko učinkovito izvajal v državah članicah, da bi zaščitili državljane na premogovih in 
onesnaženih industrijskih območjih, pa tudi na otoških in oddaljenih območjih, ki so najbolj 
občutljiva na podnebni prehod; v zvezi s tem poudarja, da je treba zagotoviti finančna 
sredstva že za leto 2021, pri čemer je treba zagotoviti, da „tradicionalne“ in glavne politike, 
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kot sta kohezijska in skupna kmetijska politika, ne bodo ogrožene. Poleg tega ponavlja svojo 
zahtevo po načrtu izrednih ukrepov za zagotovitev kontinuitete financiranja v primeru, da bi 
bilo treba sedanji večletni finančni okvir po letu 2020 podaljšati; zahteva, da Komisija 
nemudoma predstavi takšen načrt, da bi se izognili zamudam pri začetku novih programov ter 
zagotovili nemoteno in stalno podporo upravičencem.

Ugotavlja, da naj bi gospodarski učinek globalnega širjenja pandemije COVID-19 v letu 2020 
verjetno privedel do novih obdobij recesije v več kot eni državi članici, zato bi bilo treba v ta 
namen v proračunu EU za leto 2021 dodeliti izredna finančna sredstva.

S spoštovanjem!

Younous Omarjee
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PISMO ODBORA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 22. januarja 2020 je odbor odločil, 
da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja je zadevo obravnaval 26. marca s pisnim postopkom. 
Odločil se je, da bo pozval Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije 
vključi naslednje pobude.

S spoštovanjem!

(podpis) Norbert Lins

POBUDE

A. ker bi moralo biti leto 2021 prvo leto izvajanja naslednjega večletnega finančnega 
okvira in ker mora Komisija predlagati novo proračunsko strukturo;

B. ker je Komisija predlagala revizijo skupne kmetijske politike (SKP), ki vključuje 
3 različne zakonodajne predloge, in ker pred kratkim prenovljena SKP skoraj zagotovo 
ne bo začela veljati leta 2021;

C. ker je Komisija predlagala uredbo o nekaterih prehodnih določbah za podporo iz 
Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropskega 
kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) glede njunih virov in uporabe v letu 2021;

D. ker bo pri proračunskih odhodkih največji del še naprej namenjen za področje 
kmetijstva in razvoja podeželja, saj poraba na ravni Unije, za razliko od večine drugih 
sektorjev, v veliki meri nadomešča nacionalno porabo; ker je nujno treba zagotoviti, da 
bodo vse nove zahteve kmetijskega sektorja, ki izhajajo iz evropskega zelenega 
dogovora, ustrezno podprte z dodatnimi proračunskimi sredstvi;
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1. poziva Komisijo, naj predlaga proračunsko strukturo, ki bo skladna s splošnimi načeli 
enotnosti, univerzalnosti, enoletnosti, specifikacije in zlasti z načeli preglednosti ter 
dobrega finančnega poslovodenja, da bo lahko Parlament v celoti izvajal svojo 
pristojnost nadzora; zato jo poziva, naj predlaga dovolj podrobno proračunsko strukturo 
za kmetijstvo in razvoj podeželja, kot je to v sedanjem večletnem finančnem okviru;

2. ugotavlja, da bo SKP, skupaj z drugimi politikami Unije, imela pomembno vlogo pri 
uresničevanju ciljev zelenega dogovora;

3. ponavlja stališče Parlamenta, da bi bilo treba proračun SKP ohraniti vsaj na sedanji 
ravni, zlasti ob upoštevanju novih zahtev, ki bodo v skladu s Pariškim sporazumom 
prispevale k ciljem Unije na področju podnebja in biotske raznovrstnosti, pa tudi na 
področjih prehranske varnosti, gospodarske rasti, teritorialnega in socialnega ravnotežja, 
zdravstvenih in gospodarskih kriz, trgov, ki jim grozi nestanovitnost ali zaprtje, ter 
drugih dejavnikov, ki vplivajo na prehransko varnost;

4. poziva Komisijo, naj v svojem predlogu in poznejšem aktu o spremembi predloga 
proračuna za leto 2021 upošteva rezultat političnega dogovora, ki ga je treba doseči o 
prehodnih ukrepih za leto 2021 (COM(2019)0581, 2019/0254(COD)); nadalje poziva 
države članice, naj pravočasno dodelijo zadostna sredstva za stalno izboljševanje 
kakovosti podatkov in kazalnikov, o katerih se poroča Uniji, da bodo v celoti skladni s 
politiko „proračun za rezultate“; vztraja pri visoki kakovosti podatkov in kazalnikov za 
ustrezno oceno SKP;

5. poziva države članice, naj obravnavajo demografsko vprašanje in pomanjkanje 
generacijske pomladitve kmetijskega sektorja, ter vztraja, da je treba nameniti zadostne 
podporne ukrepe za mlade kmete in enakost spolov na podeželju;

6. še naprej vztraja, da morajo vsi prihodki proračuna Unije, ki izhajajo iz namenskih 
prejemkov ali vračil zaradi nepravilnosti na področju kmetijstva iz prejšnjih let, ostati 
na tem področju;

7. opozarja, da je treba velik delež sredstev iz programa Obzorje Evropa nameniti 
agroživilskemu sektorju, zlasti v širšem kontekstu strategije „od vil do vilic“; je 
prepričan, da so raziskave, razvoj in inovacije v tem sektorju zelo pomembne ter da bi 
morali rezultati raziskav in inovacij doseči raven kmetij; podpira povečanje odobritev 
programa, da se zagotovijo varna, visokokakovostna hrana in inovativne oblike 
kmetijstva v Uniji;

8. poziva, da je treba še naprej podpirati potekajoče in nove pilotne projekte ter 
pripravljalne ukrepe.
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PISMO ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za kulturo in izobraževanje je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi 
mnenje in ga predloži vašemu odboru. 

V imenu odbora CULT in v dogovoru s poročevalcem tega odbora za proračun za leto 2021 
vam v zvezi s proračunom za leto 2021 posredujem naslednje predloge. Ti naj se obravnavajo 
kot prispevek odbora CULT k smernicam za proračun za leto 2021, ki jih pripravlja Odbor za 
proračun. 

S spoštovanjem!

Sabine Verheyen

POBUDE

1. potrjuje, kako pomembni so programi na področju mladih, državljanstva, izobraževanja 
in kulture, in poudarja, da je treba priskrbeti potrebna sredstva, da bi izpolnili 
pričakovanja državljanov in uresničili drzne cilje, določene za te programe; meni, da je 
utemeljeno povečanje sredstev bistvenega pomena za prihodnost Evrope, saj bi več 
udeležencem, predvsem tistim z manj možnostmi, omogočilo, da bi bili deležni 
prednosti programa; meni, da lahko kulturni, izobraževalni in ustvarjalni programi 
okrepijo socialne cilje s posebnim poudarkom na vključevanju in geografskem 
ravnovesju ter prispevajo k uresničitvi ciljev Unije pri spoprijemanju s svetovnimi 
izzivi, kot so med drugim podnebne spremembe in digitalizacija; vztraja, da mora biti 
proračun za leto 2021 občutno večji od proračuna za leto 2020, letne dodelitve pa se 
morajo premosorazmerno in postopoma povečevati, da se že v prvem letu omogoči 
sodelovanje več udeležencev ter prepreči skokovito povečevanje in težave pri črpanju v 
zadnjih letih večletnega finančnega okvira 2021–2027; poziva Komisijo, naj predloži 
načrt izrednih ukrepov, s katerimi bi poskrbela za neprekinjeno financiranje vseh 
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programov Unije od začetka leta 2021, če do konca leta 2020 pogajanja o večletnem 
finančnem okviru ne bodo uspešno zaključena; ponavlja, da je treba velik poudarek 
nameniti družbenim izzivom, ki so posledica podnebnih sprememb, in da morajo 
proračunska sredstva za Erasmus+, Evropsko solidarnostno enoto in Ustvarjalno Evropo 
ustrezati političnim ambicijam teh programov ter spodbujati trajnostni razvoj in okoljski 
prehod; poudarja, da sta izobraževanje in kultura osrednji področji za uveljavljanje in 
spodbujanje enakosti spolov, zato poziva, naj se načeli enakosti spolov in upoštevanja 
vidika spola pri pripravi proračuna vključita v vse programe ter upoštevata pri 
obravnavi družbenih izzivov;

2. opozarja, da je Erasmus+ vodilni program za učno mobilnost ljudi vseh starosti in vseh 
družbenih skupin, povpraševanje po njem pa daleč presega razpoložljiva finančna 
sredstva; poudarja, da je program Erasmus+ evropska zgodba o uspehu, ki povezuje 
ljudi, razvija medosebne in delovne veščine, spodbuja medkulturno učenje ter podpira 
pristen evropski občutek pripadnosti; zato znova poudarja, da je treba že v proračunu za 
leto 2021 upoštevati zahtevo za potrojitev proračuna za program Erasmus+ v večletnem 
finančnem okviru 2021–2027; poudarja, da bi lahko nove pobude na področju 
državljanstva, mladih, izobraževanja in kulture, na primer pobuda o mrežah evropskih 
univerz v novem programu Erasmus, prispevale k razpravam o prihodnosti Evrope in 
dejansko vplivale na življenje državljanov ter njihovo mnenje o Uniji; poudarja pa, da je 
to, ali bo Parlament podprl nove pobude, odvisno od proračuna, ki bo na voljo za nove 
programe; v zvezi s tem poudarja, da so za nove pobude potrebna nova sredstva;

3. poudarja, kako dragocen je program „Ustvarjalna Evropa“ pri podpori avdiovizualnim, 
ustvarjalnim in kulturnim panogam in sektorjem Unije; opozarja, da je bilo doslej 
programu namenjenih občutno premalo sredstev, kar je razvidno iz stalno nizke stopnje 
uspešnosti financiranja projektov v sedanjem programu, zlasti v sklopu za kulturo; 
vztraja, da je treba povečati sredstva, da bi dosegli cilje programa in uresničili 
pričakovanja državljanov; opozarja, da mora proračun za leto 2021 ustrezati potrebi po 
podvojitvi sredstev za program Ustvarjalna Evropa v večletnem finančnem okviru 
2021–2027; poziva Komisijo, naj izboljša svojo strategijo za zunanjo komunikacijo in s 
tem dostop državljanov do informacij o dejavnostih Unije; znova poudarja, da mora 
Komisija pri posredovanju informacij o Uniji razmisliti o novih načinih in sredstvih; 
zato jo poziva, naj še bolj diverzificira informacijska orodja, ki se trenutno uporabljajo 
in spodbujajo v okviru „multimedijskih dejavnosti“;

4. meni, da je Evropska solidarnostna enota temeljni instrument za spodbujanje 
državljanske udeležbe v Uniji in za krepitev državljanstva Unije; vztraja, da mora 
proračun Evropske solidarnostne enote za leto 2021 izpolniti številna pričakovanja 
mladih po vsej Evropi, zlasti v sklopu prostovoljstva; zato poziva, naj se dodeli dovolj 
sredstev, da bo mogoče pokriti obsežno povpraševanje po prostovoljskem 
solidarnostnem delu;

5. poudarja, kako uspešen je program „Evropa za državljane“ in kako pomemben je pri 
krepitvi občutka pripadnosti Uniji ter spodbujanju demokratične in državljanske 
udeležbe državljanov ter njihovega sodelovanja pri ukrepih Unije; znova poudarja, da je 
treba ustrezno povečati sredstva za udeležbo in sodelovanje državljanov v sklopu 
novega programa za državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, ter opozarja, da mora 
njihov del predstavljati 27,26 % celotnega proračuna programa;
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6. je zaskrbljen zaradi razmer, ki jih je povzročila pandemija koronavirusa; poziva 
Komisijo, naj sprejme vse potrebne ukrepe, da bi podprla upravičence iz programov 
Unije na področju kulture in izobraževanja; poudarja, da je treba nameniti dodatno 
podporo ustvarjalnemu sektorju, ki ga je kriza še posebej prizadela; poziva Komisijo, 
naj oblikuje usklajen pristop držav članic, da bo po pandemiji koronavirusa opravljenih 
dovolj naložb na področju kulture, izobraževanja, mladih in državljanstva, s čimer bi 
preprečili razmere, kakor smo jim bili priča po finančni in gospodarski krizi leta 2009, 
ko se je javna poraba na teh področjih v Uniji občutno zmanjšala.
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PISMO ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN 
NOTRANJE ZADEVE

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o splošnih smernicah za pripravo proračuna za leto 2021, oddelek III – 
Komisija (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

V okviru zgoraj navedenega postopka je bil Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve zaprošen, da vašemu odboru predloži mnenje v skladu s sklepi pisnega 
postopka z dne 19. marca 2020. 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, naj vključi naslednje predloge v svoje splošne smernice za pripravo 
proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija.

S spoštovanjem!

Juan Fernando López Aguilar

POBUDE

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 
(IPCC) z dne 8. oktobra 2018 o globalnem segrevanju za 1,5°C1,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 

https://www.ipcc.ch/sr15/
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283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20122,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropske unije5,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20206 in 
skupnih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so mu priložene,

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora7 in 
resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru9,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne ... 2020 o proračunskih smernicah za leto 2021 
(00000/2019),

– ob upoštevanju člena 93 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0000/2020),

A. ker si Unija v skladu s členom 311 PDEU sama zagotovi sredstva, potrebna za 
izpolnitev ciljev politike, in ker se njen proračun v celoti financira iz lastnih sredstev;

B. ker v skladu s členom 312 PDEU Svet soglasno sprejme večletni finančni okvir, potem 
ko ga odobri Evropski parlament z večino svojih članov;

C. ker se sedanji večletni finančni okvir izteče konec leta 2020 in ker bo leto 2021 prvo 
leto izvajanja naslednjega okvira;

D. ker je Parlament od novembra 2018 pripravljen na pogajanja o večletnem finančnem 
okviru, vendar Svet doslej z njim še ni začel smiselnih pogovorov, ki bi bili kaj več kot 
skromni stiki ob sejah Sveta za splošne zadeve; ker je bil časovni okvir za dosego 

2 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
4 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
5 UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
6 UL L xx, ….
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.
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sporazuma v Evropskem svetu že večkrat podaljšan; 

E. ker bi se utegnilo, če novi večletni finančni okvir ne bo sprejet pravočasno, prekiniti 
izvajanje več programov EU, saj se bo prenehala uporabljati njihova pravna podlaga; 
ker bi bilo treba v takem primeru v skladu s členom 312(4) PDEU razprostreti 
varnostno mrežo v obliki začasnega podaljšanja zgornjih meja in drugih določb iz 
zadnjega leta sedanjega okvira;

F. ker je treba v skladu s členom 2(1)(c) Pariškega sporazuma finančne tokove „uskladiti z 
razvojnimi usmeritvami, ki vodijo v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in v večjo 
odpornost družbe proti spremembi podnebja“,

G. ker se je sedanja Komisija označila za geopolitično in izrazila voljo spoprijeti se z izzivi 
na področju podnebja in okolja, za katere meni, da so bistvena naloga te generacije;

H. ker bodo azil in migracije ostale v ospredju dnevnega reda EU; ker so solidarnostni 
ukrepi, kot so programi za premestitev, preselitev ali humanitarni sprejem, ključnega 
pomena, dokler ne bo sprejeta pomembnejša reforma skupnega evropskega azilnega 
sistema; ker bodo države članice še naprej potrebovale finančno podporo za sprejem in 
registracijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, obdelavo prošenj za azil in 
dostojno vračanje oseb, ki nimajo pravice ostati;

I. ker je dobro upravljanje zakonitih migracij pomembno za zagotavljanje ustreznega 
odziva na spremembe na trgu dela; ker je potrebno financiranje za ustrezno vključevanje 
prosilcev za azil;

J. ker Turčija še naprej gosti največje število beguncev na svetu in trenutno potekajo 
razprave o tem, kako bi EU še naprej podpirala Turčijo po tem, ko se iztečejo njene 
zaveze v okviru instrumenta EU za begunce v Turčiji; 

K. ker je učinkovito varovanje zunanjih meja EU predpogoj za pravilno delovanje 
schengenskega območja in prosto gibanje znotraj EU; ker mora učinkovito varovanje 
zunanjih meja spoštovati pravo Unije in mednarodno pravo, zlasti pravico do azila in 
načelo nevračanja; ker bodo z vzpostavitvijo celovitega evropskega sistema mejne in 
obalne straže razširjene odgovornosti za zunanje meje, ki si jih delijo države članice in 
Unija, medtem ko bodo države članice ohranile glavno odgovornost za upravljanje 
svojih zunanjih meja; 

L. ker zelo zapleten in nenehno spreminjajoč se značaj groženj varnosti EU zahteva celovit 
in usklajen pristop, ki povezuje zunanjo in notranjo razsežnost ter vlaga v krepitev 
zmogljivosti in okrepljeno sodelovanje za izboljšanje zmogljivosti EU in njenih držav 
članic, da bi učinkovito in uspešno preprečevale in obravnavale te grožnje;

M. ker je bil dosežen delen dogovor s Svetom o prihodnjem programu za državljanstvo, 
enakost, pravice in vrednote, Parlament pa ga je vključil v svoje stališče v prvi 
obravnavi; ker je ta program strateškega pomena za krepitev evropskega državljanstva, 
zato mora biti financiranje sorazmerno; ker vključuje nov sklop o vrednotah Unije, ki bi 
zagotavljal finančno podporo organizacijam civilne družbe, ki so dejavne pri 
spodbujanju pravic na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, s tem pa tudi krepijo 
varstvo in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispevajo k 
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demokratičnemu dialogu, preglednosti in dobremu upravljanju, tudi v primerih, ko se 
krči prostor za civilno družbo; 

Proračun 2021: naj bo zeleni dogovor uspešen...

1. vztraja, da je proračun EU izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se 
sooča Unija, in odraža stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij;

2. obžaluje, da je bilo premalo pozornosti namenjene znanstvenikom Medvladnega panela 
za podnebne spremembe, ki so v zadnjem poročilu pozvali h korenitim ukrepom, s 
katerimi bi ujeli korak z ekološkim prehodom, tudi v luči njihovega opozorila, da se je 
koncentracija CO2 v letih 2018 in 2019 povečala trikrat hitreje kot v 60-ih letih 
prejšnjega stoletja; poudarja, da je ostalo le še nekaj let, v katerih je mogoče preprečiti, 
da bi podnebne spremembe nepovratno ušle izpod nadzora;

3. ugotavlja, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030 pomeni 
precejšen izziv, zlasti kar zadeva izolacijo stavb, razvoj javnega prevoza ter uresničitev 
kmetijskega prehoda, ki bi bil obenem tudi socialno pravičen; vztraja, da so potrebni 
takojšnji ukrepi, ki bi od leta 2021 naprej temeljili na močnem proračunu EU, če želimo 
uresničiti ta podvig, kakršnega še ni bilo;

...in naj se državljane EU obvaruje pred naslednjo finančno krizo

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove finančne krize, pred katero zaradi čedalje večjega 
svetovnega javnega in zasebnega dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo mednarodne 
finančne institucije; je zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in političnih posledic 
takšne krize, ki naj bi bila po napovedih Mednarodnega denarnega sklada desetkrat 
hujša kot po letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij za varstvo socialne kohezije;

Proračun, ki bo kos izzivom

5. pozdravlja predloga Komisije za evropski zeleni dogovor in naložbeni načrt za 
trajnostno Evropo, zlasti sklad za pravičen prehod; poudarja, da sta tesno povezana s 
pogajanji o naslednjem večletnem finančnem okviru, zato se predvideva, da bo ta trden 
in verodostojen; poudarja, da bi bilo treba financiranje novih pobud prišteti k prvotnemu 
predlogu Komisije, zaradi česar bi bile zgornje meje večletnega finančnega okvira višje;

6. ugotavlja pa, da bi bilo treba, če želimo do leta 2030 uresničiti cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 40 %, po ocenah Komisije vsako leto premostiti vrzel v 
financiranju v višini vsaj 500 milijard EUR, vključno z ukrepi za socialno prilagajanje; 
meni, da je to pomanjkanje sredstev precej prenizko ocenjeno celo za cilj 40 %, kaj šele 
za cilj 55 %, in da ga je treba še obravnavati na ravni EU ali nacionalni ravni; poudarja, 
da je nujno treba doseči občuten napredek pri političnih in finančnih prizadevanjih, da 
bi uresničili te cilje; meni, da je uvedba novih lastnih sredstev osrednjega pomena pri 
premostitvi te vrzeli; meni, da pravičen prehod terja tudi pravično financiranje;

7. zato meni, da mora ves proračun za leto 2021 ustrezati cilju zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 55 %, kakor je Parlament zahteval v resoluciji z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru, in zavezam, ki jih je na socialnem 
področju sprejela predsednica Komisije, da bi državljanom in podjetjem EU poslali 
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pravi signal;

8. poudarja, da je bil mandat Parlamenta za večletni finančni okvir določen v vmesnem 
poročilu z dne 14. novembra 2018 o zgornjih mejah, dodeljevanju sredstev za programe, 
lastnih sredstvih in določbah glede prilagodljivosti, v vmesnem pregledu in v 
horizontalnih načelih, na primer o vključevanju ciljev trajnostnega razvoja ter 
upoštevanju podnebnih vidikov in enakosti spolov;

9. znova izraža stališče, da bi bilo treba sredstva za prevzem obveznosti za obdobje 2021–
2027 določiti v višini 1.324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 2018, kar je 1,3 % bruto 
nacionalnega dohodka (BND) EU-27; je glede na to stališče odločen zagovarjati, da se v 
proračun za leto 2021 vnesejo sredstva za prevzem obveznosti v višini 192,1 milijarde 
EUR v tekočih cenah (1,29 % BND);

10. ugotavlja, da bo v skladu s tem stališčem v letu 2021 namenjen znesek 18,179 milijarde 
EUR za Obzorje Evropa, 4,613 milijarde EUR za Erasmus+, 2,132 milijarde EUR za 
sklad InvestEU, 883 milijonov EUR za program za enotni trg, 15,645 milijarde EUR za 
Evropski socialni sklad+, 4,256 milijarde EUR za instrument za povezovanje Evrope, 
11,716 milijarde EUR za instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), 937 milijonov EUR za program LIFE, 923 milijonov EUR za 
Sklad za azil in migracije, 676 milijonov EUR za instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za upravljanje meja (BMVI), 228 milijonov 
EUR za Sklad za notranjo varnost (ISF) in 247 milijonov EUR za program za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote;

11. namerava opredeliti zavezujoče cilje glede biotske raznovrstnosti in vključevanja 
podnebnih vprašanj, za slednjega pa za leto 2021 določiti delež vsaj 30 %; znova poziva 
Komisijo, naj določi jasna merila za upravičenost v okviru stroge in celovite 
metodologije za opredeljevanja in spremljanje ustreznih odhodkov za podnebje in 
biotsko raznovrstnost;

Zadostna in realistična raven plačil

12. je odločen preprečiti vnovično krizo na področju plačil; ponavlja, da je treba pri skupni 
zgornji meji za plačila upoštevati doslej največji obseg neporavnanih obveznosti do 
konca leta 2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem večletnem finančnem okviru; 
ugotavlja tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 2021 osredotočala predvsem na 
zaključitev programov iz obdobja 2014–2020; vztraja pa, da to ne bi smelo ovirati 
začetka izvajanja novih programov;

13. zato vztraja, da bi bilo treba za leto 2021 določiti ustrezno raven plačil, saj bi se tako 
izognili morebitnim težavam za upravičence, in znova poudarja, da je odločen za leto 
2021 zagovarjati raven plačil v višini 184,7 milijarde EUR v tekočih cenah;

Načrt izrednih ukrepov v zvezi z večletnim finančnim okvirom

14. znova zahteva, naj se sprejme načrt izrednih ukrepov, da bi zaščitili upravičence in 
poskrbeli za neprekinjeno financiranje, če bo treba sedanji večletni finančni okvir 
podaljšati v obdobje po letu 2020; poziva Komisijo, naj nemudoma predstavi takšen 
načrt ter po potrebi podaljša pravno podlago;
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15. ugotavlja, da bi podaljšanje sedanjih zgornjih meja večletnega finančnega okvira 
pomenilo, da bi sredstva za prevzem obveznosti v letu 2021 znašala 172,2 milijarde 
EUR, kar po ocenah Komisije iz leta 2018 predstavlja 1,15 % BND EU; ugotavlja tudi, 
da se bo v začetku leta 2021 v okviru instrumentov prilagodljivosti sprostilo dodatnih 
3,5 milijarde EUR;

Varovanje zunanjih meja EU, zagotavljanje mednarodne zaščite in upravljanje 
migracijskih tokov, zagotavljanje notranje varnosti

16. poziva k doslednemu in skladnemu pristopu Evropskega sveta in predsedstva Evropske 
unije do financiranju vseh sektorskih programov na področju pravosodja in notranjih 
zadev v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, pa tudi vseh agencij in 
organov na področju pravosodja in notranjih zadev, vključno z Evropskim nadzornikom 
za varstvo podatkov, da bodo na voljo ustrezna sredstva za pravočasno izvajanje vseh 
obveznosti, prevzetih z evropsko zakonodajo na tem področju politike;

17. poudarja, da je treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo zagotoviti ustrezna 
sredstva, da bo lahko hitro vzpostavila svojo celotno stalno enoto 10.000 mejnih 
policistov in osebja ter pridobila potrebno opremo, s čimer bo lahko zagotavljala 
učinkovito in občutno podporo državam članicam; poudarja, da bi bilo treba ustrezno 
financiranje zagotoviti tudi za instrument za upravljanje meja in vizume, s katerim se 
državam članicam pomaga zagotavljati učinkovito upravljanje zunanjih meja Unije;

18. poziva, naj se državam članicam nameni več finančnih sredstev, zlasti za zagotavljanje 
ustreznega sprejema in registracije prosilcev za azil, obdelavo prošenj za azil in 
dostojno vračanje oseb, ki nimajo pravice ostati, pri čemer se prednost jasno namenja 
prostovoljnim vrnitvam;

19. poudarja, da bi bilo treba uvesti takojšnje solidarnostne ukrepe, zlasti program za 
premestitve, dokler ne bodo azilna pravila EU občutno reformirana; poleg tega 
zahteva, da v proračunu EU ostane predvideno financiranje za podporo beguncem v 
Turčiji;

20. poudarja, da je pomembno zagotoviti ustrezna sredstva za podporo državam članicam 
pri njihovih prizadevanjih za poglabljanje čezmejnega sodelovanja in krepitev 
zmogljivosti v boju proti hudemu mednarodnemu in organiziranemu kriminalu, 
terorizmu, vključno s hibridnimi grožnjami, ter radikalizaciji, ki vodi v nasilni 
ekstremizem; ponovno poudarja, da imata na tem področju Europol in Eurojust 
pomembno vlogo pri podpiranju držav članic; poleg tega poudarja dodaten obseg dela 
agencije eu-LISA, ki je povezan z razvojem novih podatkovnih zbirk EU in izvajanjem 
interoperabilnosti; poziva, naj se tem agencijam zagotovi dovolj sredstev in osebja, da 
bodo lahko uresničevale svoje naloge;

21. pozdravlja ustanovitev Evropskega javnega tožilstva in da je glavna tožilka začela 
opravljati svoje naloge; opozarja, da ima Evropsko javno tožilstvo zaradi zelo 
občutljive narave svojega dela posebne potrebe, vključno s popolnoma neodvisnim in 
močno varovanim podatkovnim središčem ter varnostno službo za glavno tožilko in za 
prostore tožilstva; vztraja, naj se za te potrebe nameni ustrezno financiranje; 

22. vztraja, da bodo v letu 2021 potrebni večji proračuni vseh drugih decentraliziranih 
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agencij na področju pravosodja in notranjih zadev ter Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov, da bodo lahko v celoti izpolnili svoje naloge, s čimer se bo okrepila 
uporaba prava EU in operativno sodelovanje na ravni Unije; 

Spodbujanje načel pravne države

23. poziva, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev za podporo dejavnostim organizacij 
civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in 
spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, v času, ko smo priča krčenju prostora za 
civilno družbo v več državah članicah.
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PISMO ODBORA ZA USTAVNE ZADEVE

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Smernice za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za ustavne zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Ker odbor zaradi pandemije koronavirusa ni mogel sprejeti 
rednega mnenja, posredujem prednostne naloge, ki so jih izrazili člani odbora in izhajajo iz 
vloženega osnutka mnenja in predlogov sprememb. Koordinatorji so se o tem besedilu 
dogovorili s pisnim postopkom.

Člani odbora želijo najprej opozoriti na pomen reforme postopkov za sprejetje večletnega 
finančnega okvira in sistema virov lastnih sredstev Unije, da bi presegli ponavljajoče se 
zastoje pri pogajanjih o proračunu Unije. Proračun Unije bi moral zadostovati za financiranje 
izvajanja pristojnosti, ki so bile s Pogodbama dodeljene Uniji in so se sčasoma povečale. To 
zahteva tudi hitro uvedbo novih resničnih virov lastnih sredstev, kot je predvideno v 
členu 311 PDEU, da bi se oblikoval trden proračun Unije, ki bi bil osredotočen na skupni 
evropski interes in bi lahko obravnaval izzive našega časa ter prinesel rezultate, ki so 
pomembni za evropske državljane.

Učinkovita komunikacija z državljani in posvetovanje z njimi po vsej Evropi bi morala biti 
ena od glavnih prednostnih nalog proračuna, da bi se zagotovilo široko, dejavno in učinkovito 
vključevanje državljanov.
Proračun za leto 2021 bi moral imeti zlasti potrebna sredstva za izvedbo konference o 
prihodnosti Evrope. Ta sredstva bi morala biti sorazmerna s cilji konference, kot so določeni v 
stališču Evropskega parlamenta o konferenci o prihodnosti Evrope1, vključno z organizacijo 
tematskih agor evropskih državljanov in agor mladih med celotnim postopkom.
Člani odbora poudarjajo potrebo po ustreznem financiranju programov, dejavnosti in pobud 
Unije, ki so bistvenega pomena za poglabljanje procesov participativne demokracije v EU, 
krepitev zaupanja državljanov in njihovo boljše razumevanje politik EU, njihov cilj pa sta 
razvoj in spodbujanje evropskega državljanstva, zlasti programa Evropa za državljane, 
programa za pravice, enakost in državljanstvo, evropske državljanske pobude, programa 
Erasmus Plus, evropske solidarnostne enote in razvoja učnega načrta za izobraževanje o 
državljanstvu EU. Zagotoviti je treba tudi ustrezne ravni financiranja, da se omogoči tudi 
dejavnosti institucij in organov EU, kot so predstavništva Komisije ali projektna skupina EU 
East StratCom, za boj proti dezinformacijam in tujemu vmešavanju. Skupni sekretariat 

1 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0010.



PE647.107v02-00 68/73 RR\1206639SL.docx

SL

registra za preglednost bi moral imeti na voljo tudi zadostna in primerna upravna ter finančna 
sredstva za izpolnjevanje svojih nalog.

Nazadnje bi člani radi opozorili, da morajo članice in nekdanje članice Evropske unije v 
skladu s Pogodbama in za ohranitev medsebojnega zaupanja v celoti izpolnjevati svoje 
proračunske obveznosti.

Prepričan sem, da bo Odbor za proračun te predloge upošteval pri pripravi smernic za 
proračun za leto 2021.

S spoštovanjem!

Antonio Tajani
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PISMO ODBORA ZA PRAVICE ŽENSK IN ENAKOST SPOLOV

Johan Van Overtveldt
predsednik
Odbor za proračun
BRUSELJ

Zadeva: Mnenje o smernicah za proračun za leto 2021 – oddelek III (2019/2213(BUD))

Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za pravice žensk in enakost spolov je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da 
pripravi mnenje in ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 31. marca 2020 je odbor odločil, 
da bo pripravil mnenje v obliki pisma.

V tem postopku je Odbor za pravice žensk in enakost spolov sklenil, da bo Odbor za proračun 
pozval, naj kot pristojni odbor v svoj predlog resolucije vključi naslednje predloge.

S spoštovanjem!

Evelyn Regner

POBUDE

A. ker je v členu 8 Pogodbe o delovanju Evropske unije zapisano, da si Unija v vseh svojih 
dejavnostih prizadeva odpraviti neenakosti ter spodbujati enakost med moškimi in 
ženskami, s čimer vzpostavlja načelo vključevanja enakosti spolov, ki določa, da mora 
biti enakost spolov vključena v vse politike EU in obravnavana na vseh ravneh 
proračunskega postopka z vključevanjem enakosti spolov in pripravo proračuna, ki 
upošteva vidik spola;

B. ker je treba diskriminacijo izkoreniniti, države članice in EU pa jo morajo učinkovito 
obravnavati; ker mora biti vedno večji delež proračuna EU, vključno s strukturnimi 
skladi in naložbami EU v kakovostne javne storitve nege, zasnovan tako, da bo ustvarjal 
nove priložnosti na trgu dela v EU, spodbujal socialne pravice ter izboljšal delovne in 
življenjske pogoje, da bi se spodbujalo boljše ravnotežje med poklicnim in zasebnim 
življenjem za oba spola, s posebnim poudarkom na izboljšanju enakosti, tudi za ženske 
in dekleta ter osebe LGBTI+;

C. ker so ženske še vedno premalo zastopane na vodilnih položajih in položajih odločanja, 
medtem ko so nesorazmerno zastopane v slabo plačanih sektorjih, kot sta nega in 
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storitve; ker ženske več časa kot moški posvečajo neplačanemu delu pri gospodinjskih 
opravilih in odgovornosti za nego; ker so potrebni posebni ukrepi za podporo ženskam, 
in sicer ženskam, ki se po dolgi prekinitvi vračajo na trg dela, da bi povečali njihov 
potencial na trgu dela;

D. ker so ženske še vedno premalo zastopane v sektorjih digitalnega gospodarstva, umetne 
inteligence, IKT ter naravoslovja, tehnologije, inženirstva in matematike (STEM), kar 
zadeva izobraževanje, usposabljanje in zaposlovanje, vključno z vodstvenimi položaji; 
ker bi lahko sredstva za podporo krepitvi vloge žensk prek digitalnega vključevanja 
vodila v napredek na področju enakosti v digitalni dobi; ker bi morala strategija 
„Evropa, pripravljena na digitalno dobo“ vključevati načelo vključevanja enakosti 
spolov;

E. ker bi morala Komisija zagotoviti zadostno financiranje programov za pravice žensk, 
kot sta sedanji program za pravice, enakost in državljanstvo (program REC) in prihodnji 
program za pravice in vrednote, pri tem pa posebno pozornost nameniti instrumentom 
za preprečevanje diskriminacije, enakost spolov in vključevanje načela enakosti spolov 
ter preprečevanju nasilja na podlagi spola; poudarja stališče Evropskega parlamenta, da 
je naklonjen namenitvi posebnih sredstev za ukrepe za preprečevanje vseh oblik nasilja 
na podlagi spola in boj proti njim ter spodbujanje celovitega izvajanja Istanbulske 
konvencije v programu za pravice in vrednote;

Umestitev enakosti v jedro politik EU

1. poudarja, da mora upoštevanje vidika spola pri pripravi proračuna postati sestavni del 
proračunskega postopka v vseh proračunskih vrsticah, da bodo tako proračunski 
odhodki postali učinkovito orodje za spodbujanje enakosti spolov; poziva k doslednemu 
vključevanju načela enakosti spolov v vse programe in finančne instrumente EU ter 
Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI);

2. znova zahteva večje naložbe v varstvo pravic žensk in deklet; poziva, da se predvidijo 
proračunska sredstva za ekonomsko neodvisnost žensk prek programov in skladov EU, 
kot so COSME, Obzorje 2020 in EFSI;

3. poziva k boljšim sinergijam med razpoložljivimi instrumenti, da se poveča enakost 
spolov ter izboljša ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem; ponovno 
poudarja, da si je treba bolj prizadevati za podporo ženskam, ki se znajdejo v bolj 
ranljivem položaju, vključno z invalidkami, ženskami, ki niso belke, materami 
samohranilkami in migrantkami, ženskami, ki živijo na oddaljenih podeželskih 
območjih, ter pripadnicami etničnih manjšin in LBTI+;

4. poziva k spremljanju porabe za enakost spolov in neodvisnim proračunskim vrsticam za 
usmerjene ukrepe ter k uvedbi ustreznih kazalnikov, ocenjevanja vpliva in posebne 
metodologije, zlasti za boj proti diskriminaciji ter psihičnemu, spolnemu in fizičnemu 
nasilju na podlagi spola, spolnemu nadlegovanju ter za dostopnost spolnega in 
reproduktivnega zdravja in pravic za ženske; poziva k vzpostavitvi ustreznih 
mehanizmov odgovornosti in preglednosti, pa tudi k rednemu poročanju o rezultatih, ki 
naj se razvijejo in uporabijo ob upoštevanju razlik med spoloma, da bi izboljšali 
vključevanje načela enakosti spolov in učinkovitost programov, ki se izvajajo;
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5. poziva, naj se povečajo proračunska sredstva EU za organizacije civilne družbe, ki se 
zavzemajo za pravice žensk v Evropi in na svetovnem jugu;

6. poudarja zaskrbljujoče in rastoče upiranje enakosti spolov in pravicam žensk ter pomen 
instrumentov EU, vključno z instrumentom za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), za boj proti temu pojavu; obžaluje, da Komisija v svoj predlog ni 
vključila posebnega programa za enakost spolov, in poziva, naj se ambiciozna in 
posebna proračunska sredstva namenijo za podporo zagovornikom človekovih pravic 
žensk ter za varstvo in spodbujanje spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic; zato 
poudarja, da je treba okrepiti proračunska sredstva, namenjena podpori splošnega 
spoštovanja in dostopa do spolnega in reproduktivnega zdravja in pravic;

7. opozarja, da ima Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE) pomembno vlogo pri 
razumevanju razširjenosti in vzrokov neenakosti med moškimi in ženskami v EU ter da 
je potreben konsolidiran proračun za zbiranje podatkov, razčlenjenih po spolu, in 
pridobivanje strokovnih mnenj na področju enakosti spolov; poziva, naj se proračun, 
število delovnih mest v kadrovskem načrtu in neodvisnost inštituta EIGE povečajo ali 
vsaj ohranijo na sedanjih ravneh.
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