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Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
*** Postopek odobritve

***I Redni zakonodajni postopek (prva obravnava)
***II Redni zakonodajni postopek (druga obravnava)

***III Redni zakonodajni postopek (tretja obravnava)

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki je predlagana v osnutku 
akta.)
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU, EURATOM) št. 1311/2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 
(0000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/0109(APP))

(Posebni zakonodajni postopek – odobritev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta (COM(2020)0446),

– ob upoštevanju osnutka uredbe Sveta (00000/2020),

– ob upoštevanju prošnje za odobritev, ki jo je Svet podal v skladu s členom 312 Pogodbe 
o delovanju Evropske unije in členom 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti 
za atomsko energijo (C9-xxxx/2020),

– ob upoštevanju člena 105(1) in (4) Poslovnika,

– ob upoštevanju priporočila Odbora za proračun (A9-0000/2020),

1. odobri predlog uredbe Sveta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter 
nacionalnim parlamentom.



PE653.753v01-00 6/6 PR\1207080SL.docx

SL

OBRAZLOŽITEV

Predlog Komisije o osnutku uredbe Sveta o spremembi večletnega finančnega okvira za 
obdobje 2014–2020 za 11,5 milijarde EUR povečuje zgornje meje za obveznosti v letu 2020, 
da bi mobilizirali naložbe in financiral ukrepe za nujne potrebe, povezane s krizo zaradi 
izbruha covida-19. S spremembo se želi zagotoviti vmesna rešitev, dokler ne bo sprejet 
instrument EU za okrevanje (EU naslednje generacije), ki bo predvidoma začel veljati leta 
2021. 

Soporočevalca za večletni finančni okvir sta v skladu s stališčem Parlamenta, da je treba 
storiti vse, da bi državljanom, podjetjem, regijam in državam članicam pomagali pri 
čimprejšnjem okrevanju po gospodarskih in socialnih posledicah pandemije covid-19, 
pozitivno ocenila predlog Komisije za povečanje zgornjih mej za obveznosti v letu 2020. 
Revizija večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020 je osnovni pogoj za nadaljnjo 
obravnavo predloga spremembe proračuna št. 6/2020. 

Ker je zadeva zelo nujna, sta soporočevalca predlagala, naj se začne Odbor za proračun že 
pripravljati na predvideno zaprosilo Sveta, ki ga bo, če bo šlo vse po načrtih, prejel do julija 
2020. Osnutek priporočila za odobritev je pripravljen ob predpostavki, da Svet ne bo 
spremenil predloga Komisije. 

Odbor za proračun bo moral med glasovanjem o osnutku priporočila ustrezno upoštevati 
rezultate postopka v Svetu. 

Končno priporočilo ne bo vplivalo na stališče Parlamenta in izid medinstitucionalnih pogajanj 
o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027, lastnih sredstvih in svežnju ukrepov za 
okrevanje, pa tudi ne na morebitne zakonodajne akte o večletnem finančnem okviru, o katerih 
bodo potekala pogajanja v okviru postopka soodločanja.


