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Poštovani g. predsjedniče,
u okviru navedenog predmeta, Odbor za ustavna pitanja bio je zadužen za podnošenje 
mišljenja Vašem odboru. Na svojoj sjednici od 24. rujna 2020. to je mišljenje odlučio 
podnijeti u obliku pisma.

Odbor za ustavna pitanja predmetno je pitanje razmotrio na sjednici od 19. studenoga 2020. 
Za vrijeme te iste sjednice1, Odbor je odlučio pozvati Odbor za proračune da kao nadležni 
odbor u prijedlog rezolucije koji će usvojiti uvrsti niže navedene prijedloge.

S poštovanjem,

Antonio Tajani

1 Na konačnom glasovanju nazočni su bili: Antonio Tajani (predsjednik i izvjestitelj za mišljenje), Gabriele 
Bischoff (prva potpredsjednica), Giuliano Pisapia (treći potpredsjednik), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, 
Geert Bourgeois, Gilles Boyer (umjesto Charlesa Goerensa, drugog potpredsjednika), Fabio Massimo Castaldo, 
Leila Chaibi, Włodzimierz Cimoszewicz, Gwendoline Delbos-Corfield, Pascal Durand, Daniel Freund, Esteban 
González Pons, Sandro Gozi, Brice Hortefeux, Laura Huhtasaari, Maite Pagazaurtundúa (umjesto Guya 
Verhofstadta), Paulo Rangel, Antonio Maria Rinaldi, Domènec Ruiz Devesa, Jacek Saryusz-Wolski, Helmut 
Scholz, Pedro Silva Pereira, László Trócsányi, Mihai Tudose, Loránt Vincze, Rainer Wieland.
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PRIJEDLOZI

1. naglašava važnost djelovanja u interesu europskih građana i ističe ključnu ulogu 
Europskog parlamenta u pripremi višegodišnjeg financijskog okvira u tom pogledu; 
pozdravlja dogovor postignut o Prijedlogu uredbe Vijeća o utvrđivanju višegodišnjeg 
financijskog okvira za razdoblje 2021. – 2027.;

2. u tom kontekstu pozdravlja i odredbe kojima se omogućuje bolji parlamentarni nadzor 
na europskoj razini, posebno dogovorene odredbe o pojačanom proračunskom nadzoru 
potrošnje sredstava „Next Generation EU” i Zajedničku izjavu Europskog parlamenta, 
Vijeća i Komisije o proračunskom nadzoru novih prijedloga na temelju članka 122. 
UFEU-a s mogućim znatnim posljedicama za proračun Unije; pozdravlja dogovoreni 
pravno obvezujući plan za uvođenje novih vlastitih sredstava tijekom sljedećih sedam 
godina; nadalje pozdravlja politički dogovor postignut 5. studenoga 2020. o Prijedlogu 
uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih 
nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama;

3. naglašava da je dogovor o paketu VFO-a povijesni korak prema daljnjoj integraciji 
Europske unije; ustraje na važnosti svih političkih sporazuma, uključujući obvezu 
uvođenja skupa novih vlastitih sredstava i mehanizma uvjetovanja vladavine prava, 
naglašava da se svi elementi paketa VFO-a moraju provesti u skladu s načelom 
uzajamne lojalne suradnje utvrđenim u članku  13. UEU-a;

4. podsjeća na svoj zahtjev za usklađivanje razdoblja VFO-a s trajanjem saziva Parlamenta 
i mandata Komisije; žali zbog toga što to pitanje u ovom trenutku nije riješeno i smatra 
da ga je potrebno ponovno razmotriti prilikom preispitivanja VFO-a za razdoblje 
2021. – 2027. u sredini programskog razdoblja;

5. ponovno poziva na aktivaciju prijelazne klauzule iz članka 312. stavka 2. UFEU-a kako 
bi se Vijeću omogućilo da Uredbu o VFO-u donese kvalificiranom većinom i nadalje 
podsjeća na svoje prijedloge za primjenu redovnog zakonodavnog postupka za 
donošenje Uredbe o VFO-u;

6. predlaže da se iskoristi zamah konferencije o budućnosti Europe, koju treba pokrenuti 
tijekom njemačkog predsjedanja Vijećem, kako bi se s drugim institucijama EU-a, 
građanima i organiziranim civilnim društvom koje odražava razlike u stajalištima diljem 
EU-a i predstavlja geografsku i demografsku raznolikost EU-a i njegovih država 
članica, među ostalim, raspravilo o demokratskim i ustavnim izazovima povezanima s 
institucijskim ustrojem instrumenta za oporavak i postupcima donošenja odluka o VFO-
u i vlastitim sredstvima općenito, s ciljem jačanja uloge Europskog parlamenta u tim 
postupcima.


