
 

AD\1140268SL.docx  PE609.658v02-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Evropski parlament 
2014-2019  

 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve 
 

2016/2018(INI) 

24.11.2017 

MNENJE 

Odbora za ekonomske in monetarne zadeve 

za Odbor za pravne zadeve in Odbor za ustavne zadeve 

o razlagi in izvajanju medinstitucionalnega sporazuma o boljši pripravi 

zakonodaje 

(2016/2018(INI)) 

Pripravljavec mnenja: Roberto Gualtieri 

 



 

PE609.658v02-00 2/6 AD\1140268SL.docx 

SL 

 

PA_NonLeg 



 

AD\1140268SL.docx 3/6 PE609.658v02-00 

 SL 

POBUDE 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve in Odbor za 

ustavne zadeve kot pristojna odbora, da v svoj predlog resolucije vključita naslednje pobude: 

1. obžaluje, da vsi prevodi zakonodajnih predlogov niso na voljo istočasno, kar zavleče 

zakonodajni postopek; 

2. meni, da bi morala predsedstva Sveta Parlamentu zagotoviti podrobnejše informacije o 

pogajanjih v Svetu, da bi Parlament bolje razumel stališča držav članic in naravo 

njihovih težav, kar bi olajšalo uspešno in pravočasno sklenitev tristranskih pogajanj; 

opozarja, da sta se sozakonodajalca v skladu s točko 34 medinstitucionalnega 

sporazuma o boljši pripravi zakonodaje dogovorila, da je treba tesne stike ohranjati že 

pred začetkom medinstitucionalnih pogajanj, da bi dosegli boljše vzajemno 

razumevanje stališč vsake od strani, poleg tega pa sta se strinjala, da bosta v okviru 

zakonodajnega procesa olajšala medsebojno izmenjavo mnenj in informacij, vključno z 

rednimi povabili predstavnikom drugih institucij na neuradne izmenjave mnenj; 

poudarja, da se ta točka medinstitucionalnega sporazuma doslej ni dovolj uporabljala in 

da ostajajo nesorazmerja pri posredovanju informacij, saj so seje parlamentarnih 

odborov javne, seje delovnih skupin Sveta pa ne; obžaluje, da so sestanki Euroskupine 

tako nepregledni in poudarja, da morajo Parlament in njegovi poslanci še pred 

odločanjem imeti dostop do dokumentov o programih v zvezi s posameznimi državami, 

kot tudi do obvestil, posredovanih Euroskupini po sestankih, vključno z njihovimi 

zapisniki; meni, da bi udeležba predstavnikov Parlamenta na sejah delovnih skupin 

Sveta olajšala medsebojno razumevanje, tako kot ga udeležba na sestankih skupin 

strokovnjakov; 

3. opozarja, da je v točki 32 medinstitucionalnega sporazuma določeno, da Komisija 

deluje kot povezovalni člen ter obe zakonodajni veji obravnava enako, pri čemer 

dosledno spoštuje vloge, ki so vsem trem institucijam dodeljene s Pogodbama; zato 

zahteva, naj Komisija obema zakonodajalcema hkrati da na voljo vse ustrezne 

dokumente, povezane z zakonodajnimi predlogi, vključno z neuradnimi dokumenti, in 

jih, kjer je izvedljivo, da na voljo javnosti; 

4. poudarja, da je treba pri oceni učinka novih zakonodajnih predlogov ustrezno upoštevati 

temeljne pravice državljanov, visoko raven socialne vključenosti, stroške neukrepanja 

na ravni EU, okrepljeno varstvo okolja ter cilj polne udeležbe javnosti in organizacij 

civilne družbe, da bi zagotovili popolno preglednost postopka odločanja in najvišjo 

raven socialne pravičnosti; 

5. poudarja, da je treba izboljšati neformalno sodelovanje v pripravljalni fazi delegiranih 

in izvedbenih aktov; opozarja, da sozakonodajalca pri pripravi delegiranih ali 

izvedbenih aktov ne smeta pozabiti na namen, izražen v zakonodajnem aktu, ki je 

deloma tudi cilj; poudarja pomen registra delegiranih aktov, ki bo začel kmalu delovati; 

poziva Komisijo, naj sozakonodajalca sočasno uradno obvesti o sprejetju vseh osnutkov 

izvedbenih ukrepov, vključno z izvedbenimi akti in izvedbenimi tehničnimi standardi; 

6. obžaluje dejstvo, da Komisija pogosto meni, da so ukrepi na ravni 2, ki jih predlagajo 

trije organi za finančne storitve (ESAME, EBA in EIOPA), sprejeti brez sprememb, s 
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čimer okrni čas, ki ga ima Parlament za nadzor, kadar se predlagajo pomembne ali 

številne spremembe; 

7. predlaga, naj se Svet med posvetovalnim postopkom vsaj enkrat sreča s Parlamentom, 

da bo ta lahko predstavil in pojasnil razloge za odobrene spremembe, Svet pa pojasnil 

svoje stališče do vsakega od njih; predlaga, naj Svet v vsakem primeru zagotovi pisni 

odgovor;  

8. predlaga, naj Parlament pripravi kvantitativno študijo o učinkovitosti postopka 

posvetovanja; 

9. poziva Komisijo, naj spoštuje časovni okvir, določen v uredbi o evropskih nadzornih 

organih za odločanje, ali naj sprejme, spremeni ali zavrne osnutek tehničnih standardov 

in naj vsaj dovolj zgodaj uradno obvesti sozakonodajalca, če jih izjemoma ne more 

spoštovati, ter za to navede razloge; poudarja, da v zadnjem času Komisija tega ni 

storila v številnih primerih; opozarja Komisijo, da postopki, v katerih Parlament izjavi, 

da nima pripomb na določeni akt, niso bili namenjeni nadomeščanju zamud, ki jih je 

povzročila Komisija, in da ti postopki močno vplivajo na čas, ki ga ima Parlament, da 

uveljavlja svojo pravico do nadzora; 

10. poziva Komisijo, naj spoštuje obvezne roke za poročila o izvajanju ter pregled direktiv 

in uredb; 

11. poziva k okrepitvi vloge Parlamenta v evropskem semestru s pomočjo 

medinstitucionalnega sporazuma; 

12. poziva evropske predstavnike, naj bodo zlasti pozorni na skladnost mednarodnih 

standardov in zahtev s sprejeto zavezujočo zakonodajo EU; 

13. poziva Komisijo, naj razkrije dokumente, iz katerih so razvidna stališča, ki jih zavzema 

v mednarodnih organizacijah, ki določajo standarde na finančnih, monetarnih in 

regulativnih področjih, zlasti v Baselskem odboru za bančni nadzor; prosi, naj bo 

Parlament v celoti obveščen o vseh fazah razvoja mednarodnih standardov, ki bi lahko 

vplivali na zakonodajo EU. 

14. poziva, naj se v skladu z resolucijo Parlamenta o vlogi EU v okviru mednarodnih 

finančnih, monetarnih in regulativnih institucij ter organov1 vzpostavi in formalizira 

finančni dialog o sprejetju in skladnosti evropskih stališč pred pomembnimi 

mednarodnimi pogajanji; poudarja, da bi bila potrebna predhodna razprava o teh 

stališčih na podlagi podrobnih smernic, ki bi jih lahko dopolnili s proaktivnimi 

usmerjevalnimi resolucijami, in da bi morala biti stališča znana vnaprej ter da bi bilo 

treba poskrbeti za nadaljnje ukrepanje, Komisija pa naj redno poroča o izvajanju teh 

smernic. 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P8_TA(2016)0108.  
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