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POBUDE

Odbor za ekonomske in monetarne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v 
svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. poziva, naj proračun za leto 2020 prispeva k uresničevanju prednostnih nalog iz 
evropskega semestra, tj. k izvedbi visokokakovostnih zasebnih in javnih naložb, na 
primer v zagonska ter mala in srednja podjetja, in reform za večjo konkurenčnost ter 
trajnostno in vključujočo rast, ki povečuje kohezijo, pri čemer je treba hkrati izvajati 
Pakt za stabilnost in rast ter njegove določbe o prožnosti; opozarja, kako pomembno je 
še naprej zagotavljati makrofinančno stabilnost in zdrave javne finance, izvajati 
uravnotežene strukturne reforme, poglabljati in krepiti enotni trg, vključno z digitalno 
komponento, ter dokončati ekonomsko in monetarno unijo (EMU);

2. meni, da bi bilo treba s proračunom EU še naprej podpirati gospodarsko okrevanje v 
Evropski uniji in iz njega zagotavljati zadostna sredstva za spopadanje z 
nadnacionalnimi izzivi, kot so podnebne spremembe in migracije;

3. poudarja, kako pomembno je zagotoviti zadostna sredstva za usklajevanje in nadzor 
makroekonomskih politik, boj proti finančnemu kriminalu, preprečevanje pranja denarja 
in spoštovanje okvira ekonomskega upravljanja, pa tudi pregledno komuniciranje in 
ozaveščanje državljanov EU o ukrepih na teh področjih; opozarja, da je treba nenehno 
izboljševati kakovost in izbiro jezika, v katerem so informacije objavljene v spletu, da 
bodo bolje odražale pogosta vprašanja državljanov;

4. poudarja, da je treba spodbujati gospodarski razvoj in gospodarsko rast, ki bosta 
socialno uravnotežena in trajnostna, pri čemer je treba upoštevati podnebne spremembe 
in trajnost, hkrati pa je treba še naprej izvajati strukturne reforme za posodobitev 
evropskih gospodarstev in lažji dostop malih in srednjih podjetij do financiranja, 
istočasno pa tudi izpolnjevati s tem povezane proračunske prednostne naloge;

5. nadalje poziva, naj proračun prispeva k izpolnjevanju političnih prednostnih nalog v 
zvezi z dokončanjem unije kapitalskih trgov, vključno s spodbujanjem naložbenega 
okolja, ki bo udeležencem na trgu (zlasti malim in srednjim ter zagonskim podjetjem) 
omogočalo boljši dostop do financiranja;

6. poziva, naj se evropskim nadzornim organom dodelijo zadostni finančni in človeški viri, 
saj so jim bile s sprejetjem spremembe uredbe o ustanovitvi evropskih nadzornih 
organov (2017/0230(COD)) podeljene nove naloge in pristojnosti; poudarja, da si 
morajo evropski nadzorni organi (med drugim pri boju proti pranju denarja in 
financiranju terorizma ter pri spremljanju dejavnosti bančništva v senci) še naprej 
prizadevati za povečanje svoje učinkovitosti, ne da bi pri tem ogrozili kakovost dela, pri 
čemer morajo biti osredotočeni na stalno pretehtavanje delovnih metod ter učinkovitosti 
in preglednosti rabe človeških in finančnih virov; poudarja, kako pomembno je 
spodbujati uravnoteženo zastopanost spolov, zlasti na vodstveni ravni v okviru 
evropskih nadzornih organov; poudarja tudi, da se morajo evropski nadzorni organi za 
preudarno uporabo svojih proračunov ves čas držati nalog in pooblastil, ki jim jih je 
podelil evropski zakonodajalec, pri čemer morajo pri svojih vsakodnevnih dejavnostih 
med drugim dosledno spoštovati načeli sorazmernosti in subsidiarnosti; opozarja, da 
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morajo evropski nadzorni organi sprejeti zadostne zaščitne ukrepe, da bi se lahko hitro 
odzvali na morebitne posledice trdega brexita;

7. poudarja, da bi bilo treba še naprej financirati računovodske subjekte in davčne organe, 
zlasti da se jih podpre pri boju proti davčnim goljufijam in utajam, ter da bi morali biti ti 
subjekti odgovorni Evropskemu parlamentu; je zato zaskrbljen zaradi predloga Sveta, 
da naj bi se v času, ko naj bi se preverjalo izvajanje nedavno sprejete zakonodaje in ko 
se tako na ravni skupine G20 kot na ravni vključujočega okvira izvaja nova mednarodna 
davčna reforma, zmanjšali odhodki za zaposlene v generalnem direktoratu EU za 
obdavčenje; poudarja, da je treba Komisiji zagotoviti dovolj sredstev, da bo lahko 
ustrezno ocenila standarde, ki se v državah članicah in tretjih državah uporabljajo za 
preprečevanje pranja denarja;

8. poudarja, kako pomembno je, da organi, ki prejmejo finančna sredstva, zagotavljajo 
odgovornost in preglednost.
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