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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 6/2020 za 
proračunsko leto 2020 – Upoštevanje zagona načrta za okrevanje za Evropo v 
proračunu za leto 2020
(00000/2020 – C9-0000/2020 – 2020/2093(BUD))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko 
energijo,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, 
spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 
1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 
283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 
966/20121 in zlasti člena 44 Uredbe,

– ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil 
dokončno sprejet dne 27. novembra 20192,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o 
večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–20203,

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med 
Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v 
proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju4,

– ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu 
virov lastnih sredstev Evropske unije5,

– ob upoštevanju predloga uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (EU, Euratom) 
št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (COM(2020)0446),

– ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 6/2020, ki ga je Komisija sprejela 
dne 3. junija 2020 (COM(2020)0423),

– ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 6/2020, ki ga je Svet 
sprejel xx. julija 2020 in ga xx. julija 2020 posredoval Evropskemu parlamentu 

1 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
2 UL L 57, 27.2.2020.
3 UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
4 UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
5 UL L 168, 7.6.2014, str. 105.
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(00000/2020 – C9-0000/2020),

– ob upoštevanju [člena 94/členov 94 in 96] Poslovnika,

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

A. ker je namen predloga spremembe proračuna št. 6/2020 zagotoviti 
11.540 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 6.540 milijonov EUR v 
odobritvah plačil, da se upošteva učinek zakonodajnih predlogov, ki jih je Komisija 
sprejela 27., 28. in 29. maja v okviru svežnja ukrepov za okrevanje gospodarstva Unije, 
in dopolni predlog za revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru za leto 2020,

B. ker je Komisija predlagala spremembo uredbe o EFSI6 za vzpostavitev posebnega 
instrumenta za podporo plačilni sposobnosti, ki bo mobiliziral zasebni kapital za 
podporo plačilni sposobnosti podjetij, ki jih je prizadela kriza zaradi COVID-19 
(5 milijard EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 2,5 milijarde EUR v odobritvah 
plačil),

C. ker je Komisija predlagala spremembo uredbe o EFSD7 kot odziv na pandemijo 
COVID-19, pri čemer je mobilizirala dodatnih 1 040 milijonov EUR v odobritvah za 
prevzem obveznosti in odobritvah plačil, da bi povečala zmogljivost za dodeljevanje 
jamstev v partnerskih državah in tako omogočila hiter odgovor na pandemijo COVID-
19 v teh regijah,

D. ker je Komisija predlagala novo pobudo REACT-EU8, saj bodo tako države članice 
upravičene do uporabe dodatnih zneskov v okviru cilja naložbe za rast in delovna mesta 
iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ali Evropskega socialnega sklada 
(ESS) (5 milijard EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 2,5 milijarde EUR v 
odobritvah plačil) za podporo operacijam, ki spodbujajo odpravo posledic krize zaradi 
pandemije COVID-19 v regijah, katerih gospodarstvo in delovna mesta so bili močneje 
prizadeti, in pripravo okrevanja njihovih gospodarstev, ali za prostovoljno povečanje 
dodelitev za programe, ki jih podpira Sklad za evropsko pomoč najbolj ogroženim 
(FEAD),

E. ker je Komisija predlagala, naj Unija s 500 milijoni EUR v odobritvah za prevzem 
obveznosti in odobritvah plačil sodeluje pri povečanju kapitala Evropskega 
investicijskega sklada, ki je odgovoren za izvajanje dodatnih jamstvenih zneskov, ki se 
krijejo iz proračuna Unije v okviru svežnja ukrepov Unije za oživitev gospodarstva,

F. ker so bile izčrpane skoraj vse razlike do zgornje meje iz večletnega finančnega okvira 
in vsa sredstva, ki so bila na voljo v okviru posebnih instrumentov za leto 2020, in ker 
je Komisija predlagala financiranje začetka načrta za oživitev za Evropo v letu 2020 z 
revizijo uredbe o večletnem finančnem okviru, da bi se povečale zgornje meje za 
obveznosti za leto 2020 v podrazdelkih 1a in 1b ter v razdelku 4, in ker se lahko ta 
predlog spremembe proračuna sprejme šele po sprejetju revizije uredbe o večletnem 

6 COM(2020)0404, 29.5.2020.
7 COM(2020)0407, 28.5.2020.
8 COM(2020)0451, 27.5.2020.
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finančnem okviru,

1. je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 6/2020, ki ga je predložila Komisija 
in je namenjen zagotovitvi 11.540 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti 
in 6.540 milijonov EUR v odobritvah plačil, da bi se upošteval učinek zakonodajnih 
predlogov, ki jih je Komisija sprejela 27., 28. in 29. maja v okviru svežnja ukrepov za 
okrevanje gospodarstva Evropske unije, in dopolnjuje predlog za revizijo uredbe o 
večletnem finančnem okviru za leto 2020;

2. [odobri stališče/je seznanjen s stališčem] Sveta o predlogu spremembe proračuna 
št. 6/2020;

3. [naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 6/2020 
dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije; /sklene 
spremeniti stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 6/2020, kakor je 
navedeno v nadaljevanju;]

4. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo[, skupaj s spremembami Parlamenta,] 
posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim 
parlamentom.


