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POBUDE 

1. želi ponovno spomniti na svoje zaključke, da je institucionalna odgovornost bolj 

zapletena zaradi struktur in postopkov pri medvladnem odločanju, preglednost in 

demokratična odgovornost pa sta manjši ter da je metoda Skupnosti najboljša za 

delovanje Unije; 

2. poziva, naj se evropski mehanizem za stabilnost vključi v pravni okvir EU; z 

zanimanjem pričakuje pobudo Komisije, da se opredelijo področja glasovanja s 

kvalificirano večino in zagotovi učinkovitejša priprava zakonodaje na področju 

obdavčevanja; poziva k uvedbi funkcije podpredsednika Komisije, pristojnega za 

ekonomsko in monetarno unijo (EMU); poziva k oblikovanju proračunske vrstice za 

euroobmočje kot del večletnega finančnega okvira za podporo izvajanju politik 

euroobmočja; 

3. pozdravlja napredek na področju bančne unije v zadnjih nekaj letih; opozarja, da se 

morajo pogajanja za njeno dokončanje nadaljevati, da bi se uspešno zmanjšalo tveganje 

in dosegel fiskalni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje; poziva k reformi 

evropskega mehanizma za stabilnost, da bi lahko služil kot fiskalni varovalni 

mehanizem za enotni sklad za reševanje; v zvezi s tem pozdravlja izjavo z vrha držav 

euroobmočja 29. junija 2018, ki potrjuje, da bo evropski mehanizem za stabilnost 

zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za reševanje in ga še dodatno 

okrepil; pozdravlja in odločno podpira pobude nekaterih držav članic, ki razmišljajo o 

pristopu k bančni uniji; 

4. zahteva, da Evropski parlament in nacionalni parlamenti dobijo večjo vlogo v 

obnovljenem okviru ekonomskega upravljanja za okrepitev demokratične odgovornosti; 

5. meni, da je izstop Združenega kraljestva iz EU priložnost, da se oddaljimo od modelov, 

kjer se države članice odločajo za izvzetje (opting out), in približamo 

nediskriminatornim in podpornim modelom vključitve (opting in); poudarja, naj modeli 

vključitve ne bi omejevali premika k „vse tesnejši uniji“ na najnižjem skupnem 

imenovalcu, ki ustreza vsem, temveč bi omogočili prožnost, ki je potrebna za napredek 

in pušča odprta vrata za države članice, ki so pripravljene in sposobne izpolnjevati 

potrebna merila; 

6. poziva, naj bo vsak prihodnji model diferenciranega povezovanja zasnovan tako, da bo 

spodbujal in v celoti podpiral države članice, ki bi se želele vključiti (opt in), pri 

njihovih prizadevanjih za ekonomski razvoj in preobrazbo, s katerima bodo poskušale 

izpolniti potrebna merila v razumnem roku; 

7. poudarja pomen konvergence kohezijskih in strukturnih skladov ter je seznanjen s 

programi, kot je program za podporo strukturnim reformam, ki naj bi državam članicam 

pomagal pri pridružitvi euroobmočju in sprejemu eura kot njihove valute; poudarja 

pomen investicijskih skladov in EIB pri zmanjševanju naložbene vrzeli v EU, 

podpiranju krepitve zmogljivosti in zagotavljanju dodatnih prizadevanj in sredstev za 

doseganje socialno-ekonomske konvergence med državami članicami in znotraj njih; 

opozarja, da je dokončanje enotnega trga spodbuda za gospodarsko povezovanje in 

konvergenco gospodarstev držav članic, iz katerih je sestavljen; poziva Komisijo, naj 
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prednostno uveljavi sedanjo zakonodajo in pospeši prizadevanja za odpravo ovir za 

njegovo dokončanje. 
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