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Ustanovitev posebnega odbora za politične izzive in proračunska sredstva za 

trajnostno Evropsko unijo po letu 2013 

Sklep Evropskega parlamenta z dne 16. junija 2010 o ustanovitvi posebnega odbora za 

politične izzive in proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo po letu 2013, 

njegovih pooblastilih, številčni sestavi in mandatu 

 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju sklepov konference predsednikov z dne 22. aprila ter 12. in 20. maja 2010, 

ki vsebujejo predlog o ustanovitvi posebnega odbora za politične izzive in proračunska 

sredstva, ki bodo Uniji na voljo po letu 2013, 

– ob upoštevanju člena 312(5) Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki določa, da Parlament, 

Svet in Komisija v postopku sprejemanja finančnega okvira ukrenejo vse potrebno za 

njegovo lažje sprejetje, 

– ob upoštevanju dejstva, da je treba pridobiti in uskladiti mnenja različnih ustreznih odborov 

ter določiti mandat Odbora za proračun za pogajanja s Svetom, da se sprejme prihodnji 

večletni finančni okvir ter morebiti določijo podporni ukrepi, ki jih je treba opredeliti v 

medinstitucionalnem sporazumu, 

– ob upoštevanju dela, ki ga je opravil posebni odbor Parlamenta za finančno, gospodarsko in 

socialno krizo, ter potrebe po njegovem nadaljevanju, zlasti glede podpore trajnostni in 

kakovostni rasti ter dolgoročnih naložbah, da bi odpravili dolgoročne posledice krize, 

– ob upoštevanju člena 184 Poslovnika, 

1. sklene ustanoviti poseben odbor z naslednjimi nalogami: 

a) opredelitev političnih prednostnih nalog Parlamenta za večletni finančni okvir po letu 

2013 tako glede zakonodaje kot proračuna; 

b) ocena finančnih sredstev, ki jih Unija potrebuje za dosego svojih ciljev in izvedbo 

politik v obdobju, ki se začne s 1. januarjem 2014; 

c) opredelitev trajanja naslednjega večletnega finančnega okvira; 

d) oblikovanje predloga za strukturo prihodnjega večletnega finančnega okvira v skladu s 

prednostnimi nalogami in cilji, pri čemer je treba navesti glavna področja dejavnosti 

Unije; 

e) priprava smernic za okvirno razporeditev sredstev med različne razdelke večletnega 

finančnega okvira in znotraj njih v skladu s prednostnimi nalogami in predlagano 

strukturo; 

f) opredelitev povezave med reformo sistema financiranja proračuna EU in pregledom 

odhodkov, da bi Odbor za proračun imel dobro podlago za pogajanja o novem 

večletnem finančnem okviru; 



 

2. sklene ustanoviti posebni odbor za obdobje 12 mesecev od 1. julija 2010, da bi ta 

Parlamentu predložil poročilo, preden Komisija predstavi svoj predlog z zneski za naslednji 

večletni finančni okvir, ki je predviden za julij 2011; 

3. opozarja, da bodo posebne proračunske in zakonodajne predloge obravnavali ustrezni 

odbori v skladu s prilogo VII k poslovniku; 

4. sklene, da bo imel posebni odbor 50 članov. 

 


