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Zadeva: Mnenje o predlogu medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim 
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Spoštovani gospod predsednik!

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

Od 27. avgusta do 10. novembra 2020 so na podlagi predlogov Komisije in stališč Parlamenta 
in Sveta potekala pogajanja med pogajalsko skupino Odbora za proračun za večletni finančni 
okvir in lastna sredstva ter predstavniki Sveta in Komisije o novem medinstitucionalnem 
sporazumu na področju proračuna v okviru svežnja o večletnem finančnem okviru za obdobje 
2021–2027, lastnih sredstvih in instrumentu EU za okrevanje – Next generation EU. Ta 
medinstitucionalni sporazum se tako predloži za odobritev Parlamenta.

Zaradi nujnosti zadeve so koordinatorji Odbora za proračun v ponedeljek, 16. novembra 
2020, po pisnem postopku sklenili, da mnenje predložijo v obliki pisma.

Odbor za proračun je o zadevi glasoval 19. novembra 2020. Z glasovanjem1 je odločil, da 

1 Pri končnem glasovanju so bili navzoči: Janusz Lewandowski (podpredsednik), Olivier Chastel 
(podpredsednik), Niclas Herbst (podpredsednik), Margarida Marques (podpredsednica/ sopripravljavka mnenja), 
Jan Olbrycht (sopripravljavec mnenja), Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Levteris Hristoforu 
(Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, 
Gheorghe Vlad, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, 
Monika Hohlmeier, Mislav Kolakušić, Moritz Körner, Zbigniew Kuźmiuk, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, 
Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrej Novakov (Andrey Novakov), Dimitrios Papadimulis 
(Dimitrios Papadimoulis), Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, 
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Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor pozove, da odobri sklenitev navedenega 
medinstitucionalnega sporazuma ter v predlog resolucije vključi navedene predloge.

S spoštovanjem!

Johan Van Overtveldt

IZVOD PREJMEJO:
člani pogajalske skupine za večletni finančni okvir/lastna sredstva:
Jan OLBRYCHT, sopripravljavec mnenja za večletni finančni okvir,
Margarida MARQUES, sopripravljavka mnenja za večletni finančni okvir,
José Manuel FERNANDES, sopripravljavec za lastna sredstva,
Valérie HAYER, sopripravljavka za lastna sredstva,
Rasmus ANDRESEN, član. 

Rainer Wieland, Angelika Winzig.



AL\1218699SL.docx 3/4 PE660.326v02-00

SL

POBUDE

A. ker so predstavniki Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 10. novembra 2020 
dosegli splošni politični dogovor o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, 
lastnih sredstvih in instrumentu za okrevanje; ker tak politični dogovor vključuje 
prenovljeni medinstitucionalni sporazum o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju ter novih virih lastnih 
sredstev, vključno s časovnim načrtom za njihovo uvedbo („medinstitucionalni 
sporazum“);

B. ker so v medinstitucionalni sporazum prvič vključene določbe o virih lastnih sredstev, 
in sicer nova priloga s časovnim načrtom za uvedbo novih virov lastnih sredstev za 
obdobje večletnega finančnega okvira 2021–2027, ki zadoščajo za kritje obresti in 
stroškov vračila za instrument za okrevanje (Next Generation EU), prihodki teh virov, 
ki presegajo potrebe vračila, pa še naprej financirajo proračun Unije kot splošni 
prihodki v skladu z načelom univerzalnosti;

C. ker medinstitucionalni sporazum vsebuje nov del o sodelovanju pri instrumentu za 
okrevanje/Next Generation EU (NGEU), katerega namen je ustrezna udeleženost 
proračunskega organa v upravljanju zunanjih namenskih prejemkov v okviru NGEU; 
ker se ta del nanaša na novo skupno izjavo o proračunskem nadzoru novih predlogov, ki 
temeljijo na členu 122 PDEU in lahko imajo znatne posledice za proračun Unije;

D. ker medinstitucionalni sporazum bistveno izboljšuje pripravo in izvajanje metodologij 
za spremljanje cilja za porabo 30 % sredstev za podnebne ukrepe, za pripravo novega 
cilja v okviru MFF za porabo 7,5 % sredstev za biotsko raznovrstnost od leta 2024 ter 
10 % v letih 2026 in 2027 ter za merjenje odhodkov glede na spol, skupaj z večjim 
vključevanjem načela enakosti spolov;

E. ker medinstitucionalni sporazum vsebuje nov del o kakovosti in primerljivosti podatkov 
o upravičencih, da bi uvedli standardizirane ukrepe za zbiranje, primerjanje in 
združevanje informacij in podatkov o končnih upravičencih do sredstev Unije; 

F. ker naj bi se medinstitucionalni sporazum uporabljal horizontalno, sozakonodajalca pa 
se lahko v okviru področja uporabe za posamezno uredbo dogovorita o dodatnih 
ukrepih za večjo kakovost in primerljivost podatkov, zlasti pri programih neposrednega 
upravljanja, ali o večji udeleženosti proračunskega organa pri upravljanju zunanjih 
namenskih prejemkov;

G. ker so v medinstitucionalni sporazum prvič vključene določbe o sodelovanju in dialogu 
med pogajanji o večletnem finančnem okviru, katerih namen je operacionalizacija 
zahtev iz Pogodbe, da je treba sprejeti ukrepe, ki olajšujejo sprejemanje večletnega 
finančnega okvira, ter spodbujati posvetovanje in zbliževanje stališč v proračunskih 
zadevah;

H. ker novi medinstitucionalni sporazum navsezadnje ščiti veljavne določbe o uporabi 
posebnih instrumentov ter dodatnih usmerjenih prilagoditev za preglednost pri 
načrtovanju programov in napovedi;
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1. odobri sklenitev sporazuma;


