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Spoštovani gospod predsednik!

V okviru zgoraj navedenega postopka je bil Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in 
notranje zadeve zaprošen, da vašemu odboru predloži mnenje v skladu s sklepi pisnega 
postopka z dne 19. marca 2020. 

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za proračun 
kot pristojni odbor, naj vključi naslednje predloge v svoje splošne smernice za pripravo 
proračuna za leto 2021, oddelek III – Komisija.

S spoštovanjem!

Juan Fernando López Aguilar
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POBUDE

– ob upoštevanju posebnega poročila Medvladnega panela za podnebne spremembe 
(IPCC) z dne 8. oktobra 2018 o globalnem segrevanju za 1,5°C1,

– ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– 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. 
966/20122,

– 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 splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 20206 in 
skupnih izjav Parlamenta, Sveta in Komisije, ki so mu priložene,

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027 – stališče Parlamenta v luči dogovora7 in 
resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 
in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. januarja 2020 o evropskem zelenem 
dogovoru9,

– ob upoštevanju sklepov Sveta z dne ... 2020 o proračunskih smernicah za leto 2021 
(00000/2019),

1 https://www.ipcc.ch/sr15/ 
2 UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
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.
6 UL L xx, ….
7 Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0449.
8 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
9 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0005.

https://www.ipcc.ch/sr15/
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– ob upoštevanju člena 93 Poslovnika,

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

A. ker si Unija v skladu s členom 311 PDEU sama zagotovi sredstva, potrebna za 
izpolnitev ciljev politike, in ker se njen proračun v celoti financira iz lastnih sredstev;

B. ker v skladu s členom 312 PDEU Svet soglasno sprejme večletni finančni okvir, potem 
ko ga odobri Evropski parlament z večino svojih članov;

C. ker se sedanji večletni finančni okvir izteče konec leta 2020 in ker bo leto 2021 prvo 
leto izvajanja naslednjega okvira;

D. ker je Parlament od novembra 2018 pripravljen na pogajanja o večletnem finančnem 
okviru, vendar Svet doslej z njim še ni začel smiselnih pogovorov, ki bi bili kaj več kot 
skromni stiki ob sejah Sveta za splošne zadeve; ker je bil časovni okvir za dosego 
sporazuma v Evropskem svetu že večkrat podaljšan; 

E. ker bi se utegnilo, če novi večletni finančni okvir ne bo sprejet pravočasno, prekiniti 
izvajanje več programov EU, saj se bo prenehala uporabljati njihova pravna podlaga; 
ker bi bilo treba v takem primeru v skladu s členom 312(4) PDEU razprostreti 
varnostno mrežo v obliki začasnega podaljšanja zgornjih meja in drugih določb iz 
zadnjega leta sedanjega okvira;

F. ker je treba v skladu s členom 2(1)(c) Pariškega sporazuma finančne tokove „uskladiti z 
razvojnimi usmeritvami, ki vodijo v zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in v večjo 
odpornost družbe proti spremembi podnebja“,

G. ker se je sedanja Komisija označila za geopolitično in izrazila voljo spoprijeti se z izzivi 
na področju podnebja in okolja, za katere meni, da so bistvena naloga te generacije;

H. ker bodo azil in migracije ostale v ospredju dnevnega reda EU; ker so solidarnostni 
ukrepi, kot so programi za premestitev, preselitev ali humanitarni sprejem, ključnega 
pomena, dokler ne bo sprejeta pomembnejša reforma skupnega evropskega azilnega 
sistema; ker bodo države članice še naprej potrebovale finančno podporo za sprejem in 
registracijo oseb, ki potrebujejo mednarodno zaščito, obdelavo prošenj za azil in 
dostojno vračanje oseb, ki nimajo pravice ostati;

I. ker je dobro upravljanje zakonitih migracij pomembno za zagotavljanje ustreznega 
odziva na spremembe na trgu dela; ker je potrebno financiranje za ustrezno vključevanje 
prosilcev za azil;

J. ker Turčija še naprej gosti največje število beguncev na svetu in trenutno potekajo 
razprave o tem, kako bi EU še naprej podpirala Turčijo po tem, ko se iztečejo njene 
zaveze v okviru instrumenta EU za begunce v Turčiji; 

K. ker je učinkovito varovanje zunanjih meja EU predpogoj za pravilno delovanje 
schengenskega območja in prosto gibanje znotraj EU; ker mora učinkovito varovanje 
zunanjih meja spoštovati pravo Unije in mednarodno pravo, zlasti pravico do azila in 
načelo nevračanja; ker bodo z vzpostavitvijo celovitega evropskega sistema mejne in 
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obalne straže razširjene odgovornosti za zunanje meje, ki si jih delijo države članice in 
Unija, medtem ko bodo države članice ohranile glavno odgovornost za upravljanje 
svojih zunanjih meja; 

L. ker zelo zapleten in nenehno spreminjajoč se značaj groženj varnosti EU zahteva celovit 
in usklajen pristop, ki povezuje zunanjo in notranjo razsežnost ter vlaga v krepitev 
zmogljivosti in okrepljeno sodelovanje za izboljšanje zmogljivosti EU in njenih držav 
članic, da bi učinkovito in uspešno preprečevale in obravnavale te grožnje;

M. ker je bil dosežen delen dogovor s Svetom o prihodnjem programu za državljanstvo, 
enakost, pravice in vrednote, Parlament pa ga je vključil v svoje stališče v prvi 
obravnavi; ker je ta program strateškega pomena za krepitev evropskega državljanstva, 
zato mora biti financiranje sorazmerno; ker vključuje nov sklop o vrednotah Unije, ki bi 
zagotavljal finančno podporo organizacijam civilne družbe, ki so dejavne pri 
spodbujanju pravic na lokalni, regionalni in mednarodni ravni, s tem pa tudi krepijo 
varstvo in spodbujanje vrednot Unije in spoštovanje pravne države ter prispevajo k 
demokratičnemu dialogu, preglednosti in dobremu upravljanju, tudi v primerih, ko se 
krči prostor za civilno družbo; 

Proračun 2021: naj bo zeleni dogovor uspešen...

1. vztraja, da je proračun EU izjemno pomemben pri odzivanju na izzive, s katerimi se 
sooča Unija, in odraža stopnjo ambicioznosti držav članic in institucij;

2. obžaluje, da je bilo premalo pozornosti namenjene znanstvenikom Medvladnega panela 
za podnebne spremembe, ki so v zadnjem poročilu pozvali h korenitim ukrepom, s 
katerimi bi ujeli korak z ekološkim prehodom, tudi v luči njihovega opozorila, da se je 
koncentracija CO2 v letih 2018 in 2019 povečala trikrat hitreje kot v 60-ih letih 
prejšnjega stoletja; poudarja, da je ostalo le še nekaj let, v katerih je mogoče preprečiti, 
da bi podnebne spremembe nepovratno ušle izpod nadzora;

3. ugotavlja, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 55 % do leta 2030 pomeni 
precejšen izziv, zlasti kar zadeva izolacijo stavb, razvoj javnega prevoza ter uresničitev 
kmetijskega prehoda, ki bi bil obenem tudi socialno pravičen; vztraja, da so potrebni 
takojšnji ukrepi, ki bi od leta 2021 naprej temeljili na močnem proračunu EU, če želimo 
uresničiti ta podvig, kakršnega še ni bilo;

...in naj se državljane EU obvaruje pred naslednjo finančno krizo

4. je zaskrbljen zaradi tveganja nove finančne krize, pred katero zaradi čedalje večjega 
svetovnega javnega in zasebnega dolga (322 % svetovnega BDP) svarijo mednarodne 
finančne institucije; je zaskrbljen zaradi morebitnih socialnih in političnih posledic 
takšne krize, ki naj bi bila po napovedih Mednarodnega denarnega sklada desetkrat 
hujša kot po letu 2008, če EU ne bo dobila novih orodij za varstvo socialne kohezije;

Proračun, ki bo kos izzivom

5. pozdravlja predloga Komisije za evropski zeleni dogovor in naložbeni načrt za 
trajnostno Evropo, zlasti sklad za pravičen prehod; poudarja, da sta tesno povezana s 
pogajanji o naslednjem večletnem finančnem okviru, zato se predvideva, da bo ta trden 
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in verodostojen; poudarja, da bi bilo treba financiranje novih pobud prišteti k prvotnemu 
predlogu Komisije, zaradi česar bi bile zgornje meje večletnega finančnega okvira višje;

6. ugotavlja pa, da bi bilo treba, če želimo do leta 2030 uresničiti cilj zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 40 %, po ocenah Komisije vsako leto premostiti vrzel v 
financiranju v višini vsaj 500 milijard EUR, vključno z ukrepi za socialno prilagajanje; 
meni, da je to pomanjkanje sredstev precej prenizko ocenjeno celo za cilj 40 %, kaj šele 
za cilj 55 %, in da ga je treba še obravnavati na ravni EU ali nacionalni ravni; poudarja, 
da je nujno treba doseči občuten napredek pri političnih in finančnih prizadevanjih, da 
bi uresničili te cilje; meni, da je uvedba novih lastnih sredstev osrednjega pomena pri 
premostitvi te vrzeli; meni, da pravičen prehod terja tudi pravično financiranje;

7. zato meni, da mora ves proračun za leto 2021 ustrezati cilju zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov za 55 %, kakor je Parlament zahteval v resoluciji z dne 
15. januarja 2020 o evropskem zelenem dogovoru, in zavezam, ki jih je na socialnem 
področju sprejela predsednica Komisije, da bi državljanom in podjetjem EU poslali 
pravi signal;

8. poudarja, da je bil mandat Parlamenta za večletni finančni okvir določen v vmesnem 
poročilu z dne 14. novembra 2018 o zgornjih mejah, dodeljevanju sredstev za programe, 
lastnih sredstvih in določbah glede prilagodljivosti, v vmesnem pregledu in v 
horizontalnih načelih, na primer o vključevanju ciljev trajnostnega razvoja ter 
upoštevanju podnebnih vidikov in enakosti spolov;

9. znova izraža stališče, da bi bilo treba sredstva za prevzem obveznosti za obdobje 2021–
2027 določiti v višini 1.324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 2018, kar je 1,3 % bruto 
nacionalnega dohodka (BND) EU-27; je glede na to stališče odločen zagovarjati, da se v 
proračun za leto 2021 vnesejo sredstva za prevzem obveznosti v višini 192,1 milijarde 
EUR v tekočih cenah (1,29 % BND);

10. ugotavlja, da bo v skladu s tem stališčem v letu 2021 namenjen znesek 18,179 milijarde 
EUR za Obzorje Evropa, 4,613 milijarde EUR za Erasmus+, 2,132 milijarde EUR za 
sklad InvestEU, 883 milijonov EUR za program za enotni trg, 15,645 milijarde EUR za 
Evropski socialni sklad+, 4,256 milijarde EUR za instrument za povezovanje Evrope, 
11,716 milijarde EUR za instrument za sosedstvo ter razvojno in mednarodno 
sodelovanje (NDICI), 937 milijonov EUR za program LIFE, 923 milijonov EUR za 
Sklad za azil in migracije, 676 milijonov EUR za instrument za finančno podporo za 
upravljanje meja in vizume v okviru Sklada za upravljanje meja (BMVI), 228 milijonov 
EUR za Sklad za notranjo varnost (ISF) in 247 milijonov EUR za program za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote;

11. namerava opredeliti zavezujoče cilje glede biotske raznovrstnosti in vključevanja 
podnebnih vprašanj, za slednjega pa za leto 2021 določiti delež vsaj 30 %; znova poziva 
Komisijo, naj določi jasna merila za upravičenost v okviru stroge in celovite 
metodologije za opredeljevanja in spremljanje ustreznih odhodkov za podnebje in 
biotsko raznovrstnost;

Zadostna in realistična raven plačil

12. je odločen preprečiti vnovično krizo na področju plačil; ponavlja, da je treba pri skupni 



PE648.629v01-00 6/7 AL\1202012SL.docx

SL

zgornji meji za plačila upoštevati doslej največji obseg neporavnanih obveznosti do 
konca leta 2020, ki jih je treba poravnati v naslednjem večletnem finančnem okviru; 
ugotavlja tudi, da se bodo sredstva za plačila v letu 2021 osredotočala predvsem na 
zaključitev programov iz obdobja 2014–2020; vztraja pa, da to ne bi smelo ovirati 
začetka izvajanja novih programov;

13. zato vztraja, da bi bilo treba za leto 2021 določiti ustrezno raven plačil, saj bi se tako 
izognili morebitnim težavam za upravičence, in znova poudarja, da je odločen za leto 
2021 zagovarjati raven plačil v višini 184,7 milijarde EUR v tekočih cenah;

Načrt izrednih ukrepov v zvezi z večletnim finančnim okvirom

14. znova zahteva, naj se sprejme načrt izrednih ukrepov, da bi zaščitili upravičence in 
poskrbeli za neprekinjeno financiranje, če bo treba sedanji večletni finančni okvir 
podaljšati v obdobje po letu 2020; poziva Komisijo, naj nemudoma predstavi takšen 
načrt ter po potrebi podaljša pravno podlago;

15. ugotavlja, da bi podaljšanje sedanjih zgornjih meja večletnega finančnega okvira 
pomenilo, da bi sredstva za prevzem obveznosti v letu 2021 znašala 172,2 milijarde 
EUR, kar po ocenah Komisije iz leta 2018 predstavlja 1,15 % BND EU; ugotavlja tudi, 
da se bo v začetku leta 2021 v okviru instrumentov prilagodljivosti sprostilo dodatnih 
3,5 milijarde EUR;

Varovanje zunanjih meja EU, zagotavljanje mednarodne zaščite in upravljanje 
migracijskih tokov, zagotavljanje notranje varnosti

16. poziva k doslednemu in skladnemu pristopu Evropskega sveta in predsedstva Evropske 
unije do financiranju vseh sektorskih programov na področju pravosodja in notranjih 
zadev v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira, pa tudi vseh agencij in 
organov na področju pravosodja in notranjih zadev, vključno z Evropskim nadzornikom 
za varstvo podatkov, da bodo na voljo ustrezna sredstva za pravočasno izvajanje vseh 
obveznosti, prevzetih z evropsko zakonodajo na tem področju politike;

17. poudarja, da je treba Evropski agenciji za mejno in obalno stražo zagotoviti ustrezna 
sredstva, da bo lahko hitro vzpostavila svojo celotno stalno enoto 10.000 mejnih 
policistov in osebja ter pridobila potrebno opremo, s čimer bo lahko zagotavljala 
učinkovito in občutno podporo državam članicam; poudarja, da bi bilo treba ustrezno 
financiranje zagotoviti tudi za instrument za upravljanje meja in vizume, s katerim se 
državam članicam pomaga zagotavljati učinkovito upravljanje zunanjih meja Unije;

18. poziva, naj se državam članicam nameni več finančnih sredstev, zlasti za zagotavljanje 
ustreznega sprejema in registracije prosilcev za azil, obdelavo prošenj za azil in 
dostojno vračanje oseb, ki nimajo pravice ostati, pri čemer se prednost jasno namenja 
prostovoljnim vrnitvam;

19. poudarja, da bi bilo treba uvesti takojšnje solidarnostne ukrepe, zlasti program za 
premestitve, dokler ne bodo azilna pravila EU občutno reformirana; poleg tega 
zahteva, da v proračunu EU ostane predvideno financiranje za podporo beguncem v 
Turčiji;
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20. poudarja, da je pomembno zagotoviti ustrezna sredstva za podporo državam članicam 
pri njihovih prizadevanjih za poglabljanje čezmejnega sodelovanja in krepitev 
zmogljivosti v boju proti hudemu mednarodnemu in organiziranemu kriminalu, 
terorizmu, vključno s hibridnimi grožnjami, ter radikalizaciji, ki vodi v nasilni 
ekstremizem; ponovno poudarja, da imata na tem področju Europol in Eurojust 
pomembno vlogo pri podpiranju držav članic; poleg tega poudarja dodaten obseg dela 
agencije eu-LISA, ki je povezan z razvojem novih podatkovnih zbirk EU in izvajanjem 
interoperabilnosti; poziva, naj se tem agencijam zagotovi dovolj sredstev in osebja, da 
bodo lahko uresničevale svoje naloge;

21. pozdravlja ustanovitev Evropskega javnega tožilstva in da je glavna tožilka začela 
opravljati svoje naloge; opozarja, da ima Evropsko javno tožilstvo zaradi zelo 
občutljive narave svojega dela posebne potrebe, vključno s popolnoma neodvisnim in 
močno varovanim podatkovnim središčem ter varnostno službo za glavno tožilko in za 
prostore tožilstva; vztraja, naj se za te potrebe nameni ustrezno financiranje; 

22. vztraja, da bodo v letu 2021 potrebni večji proračuni vseh drugih decentraliziranih 
agencij na področju pravosodja in notranjih zadev ter Evropskega nadzornika za 
varstvo podatkov, da bodo lahko v celoti izpolnili svoje naloge, s čimer se bo okrepila 
uporaba prava EU in operativno sodelovanje na ravni Unije; 

Spodbujanje načel pravne države

23. poziva, naj se prednostno zagotovi dovolj sredstev za podporo dejavnostim organizacij 
civilne družbe in drugih deležnikov, ki so dejavne pri spodbujanju pravic ter krepitvi in 
spodbujanju vrednot Unije in pravne države, tudi prek prihodnjega programa za 
državljanstvo, enakost, pravice in vrednote, v času, ko smo priča krčenju prostora za 
civilno družbo v več državah članicah.


