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Resolucija Evropskega parlamenta o večletnem finančnem okviru, pogojenosti v zvezi s 
pravno državo in svežnju o lastnih sredstvih
(2020/2923(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju členov 2, 14, 15, 16 in 17 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter 
členov 295, 310, 311, 312 in 322 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju političnega dogovora z dne 5. novembra 2020 o uredbi Evropskega 
parlamenta in Sveta o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije (uredba 
o pravni državi),

– ob upoštevanju političnih dogovorov, vključno s skupnimi in enostranskimi izjavami, z 
dne 10. novembra 2020 o večletnem finančnem okviru 2021–2027, 
Medinstitucionalnem sporazumu med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o 
proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem 
poslovodenju ter o novih lastnih sredstvih, vključno z načrtom za uvedbo novih lastnih 
sredstev (medinstitucionalni sporazum) in uredbo o instrumentu Evropske unije za 
okrevanje,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 21. julija 2020,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta, sprejetih 11. decembra 2020,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A. ker je pandemija COVID-19 v Evropi in po svetu terjala na tisoče življenj in privedla do 
neprimerljive krize s katastrofalnimi posledicami za ljudi, še posebej pa je prizadela 
delavce in podjetja, in zato je potreben ustrezen odziv, zlasti po drugem valu pandemije;

B. ker so si vse pristojne evropske institucije nenehno prizadevale zaključiti pogajanja o 
večletnem finančnem okviru, medinstitucionalnem sporazumu, instrumentu Evropske 
unije za okrevanje in uredbi o pravni državi, da bi zagotovile pravočasno sprejetje in 
izvajanje;

1. pozdravlja politične dogovore, vključno s skupnimi in enostranskimi izjavami o 
večletnem finančnem okviru, medinstitucionalnem sporazumu in instrumentu Evropske 
unije za okrevanje, ki so bili sprejeti 10. novembra 2020; poudarja, da ti dogovori med 
drugim vsebujejo naslednje določbe:

 sveženj brez primere v vrednosti 1,8 bilijona EUR, ki vključuje načrt za oživitev 
gospodarstva (750 milijard EUR);

 dopolnitev večletnega finančnega okvira 2021–2027 v vrednosti 
16 milijard EUR za vodilne programe EU, ki jih je opredelil Evropski parlament 
(Program EU za zdravje, Obzorje Evropa, Erasmus+, Sklad za integrirano 
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upravljanje meja, Frontex, InvestEU, program za pravice in vrednote, 
Ustvarjalna Evropa, humanitarna pomoč in instrument za sosedstvo ter razvojno 
in mednarodno sodelovanje);

 okvirni časovni načrt za uvedbo novih lastnih sredstev od leta 2021;

 okrepljena vloga Evropskega parlamenta kot proračunskega organa, zlasti v 
primeru oblikovanja novega instrumenta na podlagi člena 122 PDEU;

2. vseeno dosledno negativno ocenjuje osnutek uredbe o splošnem režimu pogojenosti za 
zaščito proračuna Unije; poudarja, da mora pogojevanje porabe sredstev EU temeljiti na 
objektivnih, specifičnih, merljivih in ustreznih merilih, ki ne omogočajo politične 
instrumentalizacije in negotovosti; izraža zaskrbljenost glede združljivosti uredbe o 
splošnem režimu pogojenosti s primarnima pogodbama; poudarja, da mora Sodišče 
Evropske unije ugotoviti, ali je ta uredba skladna s pravom EU;

3. odločno poziva Evropsko komisijo, naj spoštuje sklepe Sveta z dne 10. in 11. decembra 
2020 in se zaveže, da jih bo spoštovala, zlasti pa pojasnila in interpretativna zagotovila 
iz osnutka uredbe o splošnem režimu pogojenosti za zaščito proračuna Unije; poziva jo 
tudi, naj spoštuje skupni dogovor iz sklepov o tem, kako se bo uredba uporabljala v 
praksi;

4. meni, da načrt okrevanja za Evropo zagotavlja naložbene spodbude, ki bodo državam 
članicam pomagale pri spopadanju s pričakovanimi globokimi in dolgotrajnimi 
posledicami sedanje krize; poudarja, da bo ta načrt ključnega pomena za prizadevanja 
za preoblikovanje naših gospodarstev, podporo malim in srednjim podjetjem ter 
evropski industriji in za povečanje zaposlitvenih možnosti ter znanj in spretnosti, da bi 
ublažili posledice krize za delavce, potrošnike in družine; meni, da je pomembno, da 
načrt pomaga reševati socialne in gospodarske neenakosti ter potrebe tistih, ki jih je 
kriza najbolj prizadela;

5. izraža zaskrbljenost, da bi lahko s kratkoročnim pristopom, osredotočenim predvsem na 
politični kompromis za financiranje ukrepov za okrevanje, ogrozili dolgoročno 
izvedljivost večletnega finančnega okvira in njegovih programov;

6. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Evropskemu svetu in 
Komisiji.


