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Spoštovani gospod predsednik!

Odbor za ustavne zadeve je bil v okviru postopka iz naslova zadolžen, da pripravi mnenje in 
ga predloži vašemu odboru. Na seji dne 24. septembra 2020 je odbor odločil, da bo pripravil 
mnenje v obliki pisma.

Odbor za ustavne zadeve je vprašanje obravnaval na seji z dne 19. novembra 2020. Na seji1 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!

Antonio Tajani

1 Pri končnem glasovanju so sodelovali: Antonio Tajani (predsednik in pripravljavec mnenja), Gabriele Bischoff 
(prva podpredsednica), Giuliano Pisapia (tretji podpredsednik), Gerolf Annemans, Damian Boeselager, Geert 
Bourgeois, Gilles Boyer (nadomeščal drugega podpredsednika Charlesa Goerensa), 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 (nadomeščala 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.



PE660.284v02-00 2/2 AL\1218661SL.docx

SL

POBUDE

1. poudarja pomembnost delovanja v interesu evropskih državljanov in ključno vlogo, ki 
jo ima Evropski parlament v zvezi s tem pri pripravi večletnega finančnega okvira; 
pozdravlja dogovor, dosežen o predlogu uredbe Sveta o večletnem finančnem okviru za 
obdobje 2021–2027;

2. v zvezi s tem pozdravlja tudi določbe, ki omogočajo boljši parlamentarni nadzor na 
evropski ravni, zlasti dogovorjene določbe o okrepljenem proračunskem nadzoru porabe 
sredstev instrumenta Next Generation EU ter skupno izjavo Evropskega parlamenta, 
Sveta in Komisije o proračunskem nadzoru novih predlogov, ki temeljijo na členu 122 
PDEU in bi lahko imeli znatne posledice za proračun Unije; pozdravlja dogovorjeni 
pravno zavezujoč časovni načrt za uvedbo novih lastnih sredstev v naslednjih sedmih 
letih; poleg tega pozdravlja politični dogovor, dosežen 5. novembra 2020, o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o zaščiti proračuna Unije v primeru splošnih 
pomanjkljivosti v zvezi z načelom pravne države v državah članicah;

3. poudarja, da je dogovor o svežnju o večletnem finančnem okviru zgodovinski korak v 
procesu nadaljnjega povezovanja Evropske unije; vztraja, kako pomembni so vsi 
politični sporazumi, vključno z zavezo o uvedbi košarice novih lastnih sredstev in 
mehanizma pogojevanja s pravno državo, ter poudarja, da je treba vse elemente iz 
svežnja o večletnem finančnem okviru izvajati v skladu z načelom medsebojnega 
lojalnega sodelovanja, kot je določeno v členu 13 PEU;

4. želi spomniti na svojo zahtevo po uskladitvi obdobja večletnega finančnega okvira s 
trajanjem zakonodajnega obdobja Parlamenta in mandata Komisije; obžaluje, da to 
vprašanje doslej še ni bilo obravnavano, in meni, da bi ga bilo treba ponovno 
obravnavati ob vmesnem pregledu večletnega finančnega okvira 2021–2027;

5. ponovno poziva k uporabi premostitvene klavzule iz člena 312(2) PDEU, da bi Svet 
uredbo o večletnem finančnem okviru lahko sprejel s kvalificirano večino, in poleg tega 
opozarja na svoje predloge za uporabo rednega zakonodajnega postopka za sprejetje 
uredbe o večletnem finančnem okviru;

6. predlaga, naj se izkoristi zagon, ki ga pomeni konferenca o prihodnosti Evrope, ki jo je 
treba začeti med nemškim predsedovanjem Svetu, da bi z drugimi institucijami EU, 
državljani in organizirano civilno družbo, ki odražajo različna stališča v EU in 
predstavljajo geografsko in demografsko raznolikost EU in njenih držav članic, med 
drugim razpravljali o demokratičnih in ustavnih izzivih, povezanih z institucionalno 
ureditvijo instrumenta za okrevanje ter postopki odločanja o večletnem finančnem 
okviru in lastnih sredstvih na splošno, da bi okrepili vlogo Evropskega parlamenta v teh 
postopkih.


