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POBUDE 

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je seznanjen z mnenji, izraženimi na plenarnih razpravah o prihodnosti Evrope; meni, 

da bi prihodnji proračun EU moral spodbujati evropsko dodano vrednost z vidika 

družbeno-ekonomskega učinka, podpirati modernizacijo politik EU, zagotoviti finančna 

sredstva za nove izzive in še naprej prispevati k ekonomski in socialni konvergenci ter 

koheziji med državami članicami in znotraj njih, da bi okrepili evropsko solidarnost, 

stabilnost, enakost ter pametno, trajnostno in vključujočo rast, tudi ob upoštevanju 

zavez EU glede Pariškega sporazuma, zagotovili spoštovanje in spodbujanje temeljnih 

vrednot, navedenih v členih 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) ter zagotovili nova 

lastna sredstva ob upoštevanju dela skupine na visoki ravni za lastna sredstva; 

2. poudarja pomen zavezanosti procesu dokončanja bančne unije ter potrebo po 

zagotovitvi odprtosti in enake obravnave vseh držav članic, ki sodelujejo v bančni uniji; 

opozarja, da se mora dokončanje bančne unije nadaljevati, vključno z evropskim 

sistemom jamstva za vloge in fiskalnim varovalnim mehanizmom za enotni sklad za 

reševanje, kot tudi ukrepi za zmanjšanje tveganja; 

3. pozdravlja predloge za preprečevanje pranja denarja, ki jih je Komisija predstavila v 

okviru pregleda Evropskega sistema finančnega nadzora (ESFS); spodbuja Svet in 

Parlament, naj zaključita zakonodajna pogajanja pred koncem tega zakonodajnega 

obdobja, saj je treba politike preprečevanja pranja denarja okrepiti, da bi finančnim 

institucijam v prihodnje preprečili dejavno spodbujanje pranje denarja; 

4. poziva Komisijo, naj s pomočjo evropskih nadzornih organov prepozna in odpravi ovire 

za notranji trg ter pomaga zagotoviti varstvo potrošnikov; meni, da bi morala biti ena 

glavnih prednostnih nalog Komisije učinkovito izvajanje zakonodaje EU; 

5. poziva Komisijo, naj po potrebi in v posameznih primerih da prednost uredbam pred 

direktivami kot zakonodajnim instrumentom za bančno unijo in zakonodajo za finančne 

storitve, da bi se izognili razdrobljenosti in da se nadzornikom ne bo treba spoprijemati 

z različnimi nacionalnimi ureditvami; 

6. poudarja, da je nujno treba dokončati unijo kapitalskih trgov; poudarja, da poglobljeni 

in tesno povezani kapitalski trgi dopolnjujejo bančno unijo, saj prispevajo k delitvi 

tveganja z zasebnim sektorjem, povečevanju ekonomske konvergence, blaženju šokov v 

prihodnosti in potencialno k boljši dodelitvi sredstev, kjer je potrebna; poziva k izvedbi 

celovite študije o najprimernejšem okviru, da se bo bolje upošteval hiter razvoj 

finančnih storitev; poudarja dejstvo, da bi bil boljši dostop do dodatnih virov 

financiranja zlasti koristen za zagonska podjetja ter mala in srednja podjetja in bi 

spodbudil njihovo stabilno rast ter trajnostni razvoj; 

7. poudarja, da je treba nadaljevati proces poglabljanja in dokončevanja EMU, da bi 

prispevali k ohranitvi stabilnosti enotne valute ter povečanju konvergence ekonomskih 

in fiskalnih politik ter politik trga dela in izboljšanju socialnih standardov med državami 

članicami; poudarja, da so za to potrebni močna politična zavezanost, učinkovito 

upravljanje ter demokratična odgovornost na evropski in nacionalni ravni, zlasti za 
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parlamentarni nadzor v različnih fazah evropskega semestra; ponavlja, da mora vsaka 

država članica, z izjemo Danske, ki je izvzeta, uvesti euro; podpira nadaljnje korake pri 

razvoju EMS; je seznanjen s predlogom Komisije o Evropski stabilizacijski funkciji za 

naložbe in razpravlja o novih proračunskih instrumentih, ki bodo namenjeni 

stabilizaciji; 

8. je seznanjen s predlogom Komisije o programu za podporo reformam; poudarja, da je 

pomembno preprečiti oslabitev soodločanja in nadzora Parlamenta pri porabi sredstev 

EU; je zaskrbljen, ker je bilo v obdobju 2011–2017 v celoti izvedenih le devet 

odstotkov priporočil za posamezne države; je seznanjen s konvergenčnim 

instrumentom, ki zagotavlja spodbudo in pomoč državam članicam zunaj euroobmočja s 

trajnostnimi fiskalnimi in gospodarskimi politikami, da izvedejo reforme in izpolnijo 

merila za uvedbo eura; 

9. poudarja pomembnost zagotavljanja navzgor usmerjene gospodarske in socialne 

konvergence v procesu evropskega semestra; priznava pomembnost vzpostavitve 

evropskega stebra socialnih pravic; ugotavlja, da je evropski semester okrepljen in 

racionaliziran, vendar poudarja, da bi večja vključenost nacionalnih parlamentov 

prispevala k izboljšanju nacionalne odgovornosti, kar bi vodilo v boljše izvajanje 

priporočil za posamezne države in posledično izboljšanje procesa evropskega semestra; 

opozarja, da je izbira ustreznih in vzdržnih fiskalnih in ekonomskih politik predvsem v 

pristojnosti držav članic; 

10. pozdravlja prihodnji program InvestEU in poudarja, da bi si sklad moral še naprej 

prizadevati za zmanjšanje naložbene vrzeli v EU; podpira naložbe v opredmetena in 

neopredmetena sredstva, vključno s kulturno dediščino, da bi spodbudili rast, naložbe in 

zaposlovanje, pri čemer se je treba posebej osredotočiti na mala in srednja podjetja, 

podjetja z malo in srednje veliko tržno kapitalizacijo ter socialna podjetja, in s tem 

prispevali k povečanju blaginje in pravičnejši porazdelitvi dohodka ter ekonomski, 

socialni in teritorialni koheziji v Uniji; 

11. pozdravlja opravljeno delo in meni, da je treba nadaljevati celoviti pregled obstoječe 

zakonodaje o DDV; poziva k okrepitvi boja proti davčnim goljufijam, davčnim utajam 

in izogibanju davkom; je seznanjen s prizadevanji Komisije za pravično obdavčitev 

digitalnega gospodarstva; 

12. poziva vse institucije in organe EU, vključno s Komisijo, Evropsko centralno banko, 

Evropsko investicijsko banko in enotnim mehanizmom nadzora, naj okrepijo svoja 

prizadevanja na področju komunikacije, da bi bolje pojasnili svoje delo ter izboljšali 

informacije, ki so na voljo državljanom EU. 
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