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POBUDE

Odbor za proračun poziva Odbor za zunanje zadeve in Odbor za mednarodno trgovino kot 
pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude:

A. ker tretja država ne more imeti enakih pravic in uživati enakih ugodnosti kot država 
članica; ker bi morala Unija razmisliti o sodelovanju Združenega kraljestva v njenih 
programih, pri tem pa upoštevati strateške in finančne interese Unije in njenih 
državljanov; ker bi bilo treba pri vsaki odločitvi o sodelovanju Združenega kraljestva v 
teh programih upoštevati vse pomembne vidike predvidenega partnerstva, saj bi to 
partnerstvo moralo imeti usklajeno strukturo; ker bi moralo Združeno kraljestvo 
izpolniti vse finančne obveznosti, dogovorjene v sporazumu o izstopu;

B. ker bi bilo treba pri sodelovanju Združenega kraljestva v programih Unije spoštovati 
vsa zadevna pravila, mehanizme in pogoje sodelovanja, kot so določeni v ustreznih 
pravnih podlagah; ker bi bilo treba zato med drugim zagotoviti pravično razmerje v 
zvezi s prispevki in koristmi Združenega kraljestva in da Združeno kraljestvo kot tretja 
država ne bo imelo pristojnosti za odločanje o programih; ker bi morala biti stopnja 
sodelovanja Združenega kraljestva v programih opredeljena čim bolj natančno;

C. ker bo Združeno kraljestvo, če bo prehodno obdobje podaljšano, za namene izvajanja 
programov in dejavnosti Unije v sklopu naslednjega večletnega finančnega okvira 
veljalo za tretjo državo in bo prispevalo v proračun Unije, o znesku prispevka pa bo 
odločal skupni odbor, ustanovljen na podlagi sporazuma o izstopu;

D. ker je treba zaščititi finančne interese Unije, med drugim z revizijami in preiskavami, ki 
jih izvajajo Komisija, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), Evropsko javno 
tožilstvo (EPPO) in Evropsko računsko sodišče, pa tudi z nadzorom, za katerega je 
zadolžen Evropski parlament;

E. ker sta Unija in Združeno kraljestvo v politični izjavi ponovno poudarila skupno 
zavezanost, da bosta v prihodnosti izpeljala program PEACE PLUS, pri tem pa ohranila 
trenutna finančna sredstva zanj;

F. ker je Združeno kraljestvo v svojem mandatu navedlo, da bo preučilo časovno omejeno 
udeležbo v nekaterih delih programa Erasmus+;

1. priporoča Komisiji, naj:

(a) sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi bo zagotovila, da bo v splošna načela in 
pogoje, ki bodo v okviru predvidenega partnerstva sprejeti v zvezi z udeležbo v 
programih Unije, vključena zahteva, da mora Združeno kraljestvo pošteno in 
ustrezno finančno prispevati k vsem programom, pri katerih sodeluje, tako v 
smislu prispevkov za udeležbo kot prispevkov k stroškom delovanja;

(b) poskrbi, da bo za sodelovanje Združenega kraljestva pri katerem od programov 
veljalo splošno pravilo, da mora sodelovati pri celotnem programu, razen kadar je 
delno sodelovanje upravičeno iz razlogov, kot je zaupnost, in da mora sodelovati 
v celotnem obdobju izvajanja posameznega programa; priporoča predvsem, naj 
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Komisija ne sprejme delnega sodelovanja Združenega kraljestva pri programu 
Erasmus+ ali sodelovanja, ki bi bilo krajše od celotnega obdobja izvajanja 
programa v sklopu večletnega finančnega okvira, in naj udeležencem v programih 
Unije, ki imajo sedež v Uniji, zagotovi predvidljivost in stabilnost v smislu 
proračunskih sredstev;

(c) pripravi predloge za ureditev sodelovanja med organi Združenega kraljestva in 
agencijami Unije, pri tem pa upošteva, da Združeno kraljestvo kot tretja država ne 
bo imelo pristojnosti odločanja v zvezi z agencijami Unije;

(d) zagotovi, da sodelovanje Združenega kraljestva pri programih Unije ne bo 
pomenilo globalnega neto prenosa iz proračuna Unije v Združeno kraljestvo in da 
bo imela Unija možnost enostransko ustaviti ali prekiniti sodelovanje Združenega 
kraljestva v kateremkoli programu, če pogoji za sodelovanje ne bodo izpolnjeni 
ali če Združeno kraljestvo ne bo poravnalo finančnega prispevka;

(e) poskrbi, da bodo v sporazumu z Združenim kraljestvom navedeni ustrezni ukrepi 
za boj proti finančnim nepravilnostim, goljufijam, pranju denarja in drugim 
kaznivim dejanjem, ki škodijo finančnim interesom Unije; 

(f) oceni vse morebitne scenarije in se pripravi nanje, tudi na podaljšanje prehodnega 
obdobja in finančne obveznosti Združenega kraljestva, ki iz tega izhajajo, s čimer 
bo zagotovila dobro finančno poslovodenje proračuna Unije.
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