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B9-0157/2020

Resolucija Evropskega parlamenta o novem večletnem finančnem okviru, lastnih 
sredstvih in načrtu za oživitev
(2020/2631(RSP))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

– ob upoštevanju členov 2 in 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in njenega protokola št. 
28 o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji,

– ob upoštevanju členov 225, 311 in 312 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 14. marca 2018 o naslednjem večletnem 
finančnem okviru: priprava stališča Parlamenta o večletnem finančnem okviru po 
letu 20201,

– ob upoštevanju predloga Komisije z dne 2. maja 2018 za uredbo Sveta o določitvi 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 (COM(2018)0322),

– ob upoštevanju svojega vmesnega poročila z dne 14. novembra 2018 o večletnem 
finančnem okviru 2021–2027 – stališče Parlamenta z namenom doseči dogovor,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o večletnem finančnem okviru 
2021–2027 in lastnih sredstvih: čas je za izpolnitev pričakovanj državljanov2,

– ob upoštevanju točke 16 okvirnega sporazuma z dne 20. oktobra 2010 o odnosih med 
Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo3,

– ob upoštevanju točke 10 Medinstitucionalnega sporazuma med Evropskim 
parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo z dne 13. aprila 2016 o 
boljši pripravi zakonodaje4,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. aprila 2020 o usklajenem ukrepanju Evropske 
unije za boj proti pandemiji covida-19 in njenim posledicam5,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 23. aprila 2020, pri čemer je bila 
Komisija zadolžena za analizo točno določenih potreb in nujno pripravo predloga načrta 
za oživitev gospodarstva,

– ob upoštevanju izjave Euroskupine z dne 8. maja 2020 o podpori zaradi pandemične 
krize,

1 UL C 162, 10.5.2019, str. 51.
2 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0032.
3 UL L 304, 20.11.2010, str. 47.
4 UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
5 Sprejeta besedila, P9_TA(2020)0054.
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– ob upoštevanju poročila Euroskupine o celostnem odzivu gospodarske politike na 
pandemijo covida-19, ki je bilo objavljeno 9. aprila 2020,

– ob upoštevanju naložbene pobude v odziv na koronavirus (CRII) in naložbene pobude v 
odziv na koronavirus plus (CRII +), ki ju je Parlament sprejel 26. marca 2020 oziroma 
17. aprila 2020 predvsem z namenom, da bi državam članicam zagotovili večjo 
prožnost pri uporabi evropskih strukturnih in investicijskih skladov,

– ob upoštevanju svežnja v višini 540 milijarde EUR, ki ga je sprejela Euroskupina, da bi 
v času aktualne krize prek evropskega mehanizma za stabilnost (EMS), Evropske 
investicijske banke (EIB) in instrumenta za začasno podporo zmanjševanju tveganj za 
brezposelnost v izrednih razmerah (SURE) podprla države članice, podjetja in delavce,

– ob upoštevanju izjave predsednice Komisije z dne 16. aprila 2020 na plenarnem 
zasedanju Evropskega parlamenta o začasnem povečanju zgornjih mej lastnih sredstev 
za dolgoročni proračun EU z 1,2 % do največ 2 % BND EU-27 v obdobju pred krizo,

– ob upoštevanju gospodarske napovedi Komisije iz pomladi 2020, objavljene 6. maja 
2020,

– ob upoštevanju sodbe nemškega zveznega ustavnega sodišča o programu nakupov v 
javnem sektorju (PSPP) Evropske centralne banke (ECB) z dne 5. maja 2020 in 
sporočila za javnost Sodišča Evropske unije z dne 8. maja 2020,

– ob upoštevanju začasnega okvira, sprejetega 19. marca 2020, ki naj bi državam 
članicam omogočil, da bodo v času pandemije covida-19 še naprej podpirale 
gospodarstvo, pri čemer se bo v celoti uporabljala prožnost v skladu s pravili o državni 
pomoči,

– ob upoštevanju sklepa Sveta ECB z dne 18. marca 2020 o izrednem programu nakupa 
vrednostnih papirjev ob pandemiji,

– ob upoštevanju izjave ministrov in ministric EU za finance z dne 23. marca 2020 o 
Paktu za stabilnost in rast spričo krize zaradi covida-19,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma, ki določa globalni okvir za preprečevanje 
nevarnih podnebnih sprememb z omejevanjem globalnega segrevanja na precej pod 
2 °C in nadaljnjim prizadevanjem za omejevanje segrevanja na 1,5 °C,

– ob upoštevanju revidirane Evropske socialne listine Sveta Evrope z dne 3. maja 1996,

– ob upoštevanju evropskega stebra socialnih pravic, ki so ga novembra 2017 razglasili 
Parlament, Svet in Komisija,

– ob upoštevanju predhodnega ocenjevalnega poročila Mednarodne organizacije dela 
(MOD) z dne 18. marca 2020 z naslovom COVID-19 and the world of work: Impacts 
and responses (Covid-19 in svet dela: posledice in odzivi),

– ob upoštevanju ciljev trajnostnega razvoja OZN,

– ob upoštevanju Splošne deklaracije človekovih pravic iz leta 1948,
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– ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

A. ker naj bi Komisija konec maja 2020 po večkratni odložitvi predložila posodobljen 
predlog za večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027 ter predlog načrta za oživitev 
gospodarstva, ki bo podprl okrevanje po koncu krize zaradi covida-19 z zagotovitvijo 
dodatnega financiranja in sredstev;

B. ker pandemija covida-19 močno in negativno vpliva na gospodarske sisteme držav 
članic ter na delovanje družbe, zlasti na ranljive skupine, dohodke in pravice delavcev; 
ker je zaradi zdravstvene krize nastala gospodarska recesija, kot je doslej še ni bilo; ker 
naj bi se BDP EU v letu 2020 po napovedih zmanjšal za približno 7,5 %, kar je veliko 
več kot v obdobju svetovne finančne krize leta 2009, leta 2021 pa naj bi se ponovno 
povišal samo za 6 %;

C. ker so se s pandemijo pokazale posledice neoliberalnih politik EU, pa tudi, da se države 
članice EU pri zdravstvenih krizah ne usklajujejo in da med njimi ni solidarnosti, zaradi 
česar so bili tudi pozno sprejeti potrebni ukrepi za pomoč državam članicam z resnimi 
težavami ter ukrepi za spodbuditev gospodarskega in družbenega okrevanja; ker EU ni 
uspelo spodbuditi skupne strategije za boj proti virusu, s katero bi preprečila, da bi 
države članice med seboj tekmovale za omejene zdravstvene vire;

D. ker se sistemi javnega zdravstva pri zagotavljanju ustrezne oskrbe vseh pacientov 
soočajo z velikim pritiskom; ker prejemajo vse manj finančnih sredstev in so 
zapostavljeni, kar je po eni strani posledica liberalizacije in privatizacije, po drugi strani 
pa posledica varčevalnih ukrepov desnih vlad;

E. ker se je Komisija odločila, da bo uporabila splošno odstopno klavzulo iz pravil o 
primanjkljaju, določenih v Paktu za stabilnost in rast, da bi tako spodbudila javno 
porabo držav članic, ni pa sprejela nobenih odločnih ukrepov, da bi ga nadomestila z 
novim paktom za trajnostni razvoj in zaposlovanje;

F. ker se je Evropska centralna banka (ECB) zavezala, da bo vzpostavila program odkupa 
vrednostnih papirjev s proračunom v višini 750 milijard EUR v luči izrednih razmer 
zaradi pandemije za nakup vrednostnih papirjev zasebnega in javnega sektorja, s čimer 
bo med krizo delno razbremenjen javni dolg, ter zagotovila 120 milijard EUR za ukrepe 
kvantitativnega rahljanja in 20 milijard EUR za nakup dolgov;

G. ker so 23. aprila 2020 voditelji držav ali vlad EU podprli sklepe Euroskupine o 
evropskem mehanizmu za stabilnost z dne 9. aprila 2020 ter sklepe o EIB in predlogih 
Komisije, ki so skupaj znašali 540 milijarde EUR, kar ni ustrezno, v nekaterih primerih 
pa celo neprimerno, saj sveženj o evropskem mehanizmu za stabilnost nalaga posojila in 
strogo pogojevanje ter ne zagotavlja delavskih pravic in ne jamči plač v okviru sklada 
za zaposlovanje SURE;

H. ker ima kriza zaradi aktualne pandemije zelo različne posledice za gospodarstva držav 
članic in regij, saj se njihove zmogljivosti za odziv na gospodarsko krizo bistveno 
razlikujejo; ker bodo države članice in regije, ki jih je zdravstvena kriza najbolj 
prizadela, največ škode utrpele tudi na področju gospodarstva;

I. ker bodo največ škode zaradi gospodarskih posledic zdravstvene krize v vseh državah 
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članicah utrpele najbolj ranljive kategorije prebivalstva; ker se bodo po vsej verjetnosti 
socialne, gospodarske in regionalne razlike v posameznih državah članicah in v celotni 
EU dodatno zaostrile;

J. ker imajo posamezne države članice zelo različen fiskalni manevrski prostor; ker bi 
lahko zaradi heterogene strukture EU, različnih učinkov njenih politik in neustreznega 
odzivanja na gospodarsko krizo nastala nova kriza dolžniška kriza;

K. ker imajo vsi evropski akterji dolžnost preoblikovati svoje gospodarstvo tako, da bo 
podpiralo vključujočo, uravnoteženo in okoljsko trajnostno družbo; ker ekonomsko 
smotrne rešitve za obnovo EU nikakor ne smejo še bolj povečevati zadolženosti držav 
članic;

L. ker se je sedanji okvir gospodarskega upravljanja, predvsem pakt za stabilnost in rast, 
med prejšnjo krizo izkazal za močno procikličnega, zato je še poslabšal gospodarske 
razlike v EU;

M. ker so že sprejeti in predvideni prihodnji ukrepi na ravni EU še zdaleč ne rešujejo naše 
gospodarske in socialne problematike, ki se je zaradi pandemije covida-19 še 
poslabšala; ker so ti ukrepi, kakor je bilo razvidno tudi na nedavnem srečanju 
Euroskupine, pokazali velika razhajanja v EU ter nepripravljenost na solidarnost in 
ustrezen odziv glede na razsežnost problemov, s katerimi se spoprijemajo države 
članice in evropske narode, obenem pa popuščajo evropskim velesilam in največjim 
ekonomskim in finančnim skupinam; ker so ti ukrepi le omejeni in začasni in zasnovani 
po logiki nezadolženosti, kar priliva olje na ogenj že zdaj nevzdržnih dolgov, 
pogojenost teh ukrepov pa ne jamči pravic ne delavcem ne narodom niti ne izpolnjuje 
potreb držav članic, temveč v EU ravno nasprotno še poglablja asimetričnost, neenakost 
in odvisnost; 

N. ker pandemije covida-19 v nobenem primeru ne smemo zlorabiti kot izgovor za 
prepozno ukrepanje pri spopadanju z izrednimi podnebnimi in okoljskimi razmerami; 
ker bo našo družbo in gospodarstvo po pandemiji nujno treba ponovno postaviti na noge 
na socialno in okoljsko prijazen način in imamo zdaj dobro priložnost za to;

O. ker sta že epidemija ter tudi gospodarska in družbena kriza, ki je nastopila zaradi nje, 
svetovni problem; ker morata zdaj namesto tekmovalnosti na svetu zavladati solidarnost 
in sodelovanje;

P. ker Mednarodna organizacija dela trdi, da bi lahko bilo zaradi gospodarske krize in 
krize trga dela, ki ju je pospešila pandemija covida-19, v drugem četrtletju leta 2020 na 
svetovni ravni izgubljenih 305 milijonov delovnih mest s polnim delovnim časom;

Q. ker so ukrepi karantene, ki so jih uvedle države članice, še posebej prizadele ljudi, ki 
živijo v negotovih stanovanjskih razmerah, so zaposleni v prekarnih in netipičnih 
delovnih razmerjih, živijo v neurejenih taboriščih, so brez doma ali prepuščeni ulici, 
nimajo dostopa do vode in ustreznih sanitarnih razmer niti do informacij in digitalnih 
povezav;

Nov, ambiciozno zastavljen in preusmerjen večletni finančni okvir, ki bo izpolnjeval dejanske 
potrebe in pričakovanja ljudi
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1. ponavlja svoje, v tem trenutku sicer nezadostno, stališče s 14. novembra 2018 in 10. 
oktobra 2019, da bi morala sredstva za prevzem obveznosti za obdobje 2021–2027 
znašati 1324,1 milijarde EUR v cenah iz leta 2018 (kar je 1,3 % bruto nacionalnega 
dohodka (BND) EU-27 pred krizo); poudarja, da je aktualna kriza korenito spremenila 
okoliščine, na katere se je nanašalo to stališče; zato poudarja, da so poleg teh zahtev 
potrebne še znatne dodatne odobritve, da se bomo lahko ustrezno odzvali na aktualno 
krizo, na vse večje razlike in razhajanja med državami članicami in na zahtevne izzive 
na socialnem, gospodarskem in teritorialnem področju, v varstvu okolja, zaposlovanju 
in zdravstvu;

2. želi spomniti, da kohezijska politika izhaja iz solidarnosti in da se je tudi v sedanji krizi 
zaradi covida-19 izkazala kot ena najučinkovitejših politik za reševanje najbolj perečih 
izzivov; poziva, da bi okrepili dolgoročni proračun za kohezijsko politiko ter temeljito 
reformirali skupno kmetijsko politiko in jo napravili resnično trajnostno, in sicer z 
nominalno povečanimi proračunskimi sredstvi v primerjavi z večletnim finančnim 
okvirom za obdobje 2014–2020; želi spomniti, da ravno ti politiki zagotavljata 
konvergenco, dobrobit ljudi, dostojen življenjski standard in razvoj podeželja ter 
pomagata pri odpravljanju socialnih, ekonomskih in teritorialnih razlik med regijami in 
državami članicami;

3. želi poudariti, da bi bilo treba ob vseh prihodnjih zakonodajnih spremembah oceniti 
možne proračunske posledice za kohezijsko politiko; poudarja, da je ne moremo jemati 
samo kot orodje za povečevanje in usmerjanje drugih sredstev in instrumentov; 
poudarja, da če želimo s kohezijsko politiko urejati nove prednostne naloge v zdravstvu, 
trajnostnem turizmu, kulturi in drugih sektorjih in če naj jo bolj usmerimo proti 
nekaterim socialnim in delovnim prednostnim nalogam, je treba zanjo nameniti tudi 
veliko več sredstev; želi spomniti, da morajo nepovratna sredstva ostati osrednje orodje 
kohezijske politike, zlasti za podpiranje javnih in socialnih storitev ter malih in srednjih 
podjetij; poziva, naj se zagotovi poseben zaščitni mehanizem za občine, ki bo imel 
bistveno vlogo, saj bo kriza in z njo povezani negativni gospodarski obeti povzročili 
znatno izgubo dohodka, zlasti za občine, ter tudi dodatno finančno breme;

4. želi opomniti, da sta mir in solidarnost osrednji vrednoti Unije in bi ju morali z njenim 
proračunom dosledno podpirati; obenem opozarja na hitro širjenje pandemije po vsem 
svetu in na njene hude posledice za tretje države; je prepričan, da je za zajezitev te 
svetovne krize potrebna solidarnost in mednarodno sodelovanje; zato zahteva, da se 
prekličejo sredstva, dodeljena za obrambno, vojaško in notranjo varnostno politiko, in 
se prerazporedijo v osrčje konvergenčne in solidarnostne politike, na primer za 
kohezijo, kmetijstvo, humanitarno pomoč ter sosedsko in razvojno politiko; ocenjuje za 
bistveno, da donatorji že dodeljenih sredstev za spolno in reproduktivno zdravje in 
pravice ne prerazporejajo na druga prednostna področja pri odzivanju na pandemijo 
covida-19; meni, da bi morala EU ta sredstva priključiti svojemu humanitarnemu in 
razvojnemu odzivu na pandemijo;

5. poudarja, da je pandemija pokazala, da je treba nujno povečati in zagotoviti zadostna 
sredstva Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), 
Evropski agenciji za zdravila (EMA) in Evropski agenciji za varnost hrane (EFSA), pa 
tudi zagotoviti sredstva iz programov EU nacionalnim organom, ki so pristojni za ta 
področja;
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6. meni, da bi bilo treba za odzivanje na krizo covida-19 preusmeriti večji delež sredstev iz 
večletnega finančnega okvira za obdobje 2021–2027 k nacionalnim, regionalnim in 
občinskim javnim storitvam, javnozdravstvenim sistemom, raziskavam, Skladu za 
pomoč najbolj ogroženim (FEAD), izobraževanju, okolju in programu LIFE, malim in 
srednjim podjetjem, malim obalnim ribičem ter k razvojni in humanitarni politiki;

7. poudarja, da moramo do leta 2030 za 70 % zmanjšati emisije CO2, če želimo izpolniti 
cilj Pariškega sporazuma o zadržanju segrevanja pri 1,5 stopinje, ob tem pa upoštevati 
tudi načela enakosti iz Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja 
(UNFCCC); poudarja, da bi morali cilji v zvezi z vključevanjem ciljev podnebja in 
biotske raznovrstnosti v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 preseči 
ravni iz vmesnega poročila o izvajanju konvencije; poziva, naj bo cilj porabe za 
podnebje in okolje v naslednjem večletnem finančnem okviru 50 %;

8. poziva k horizontalnemu vključevanju ciljev Pariškega sporazuma in ciljev trajnostnega 
razvoja OZN; meni, da bi morali pravičen prehod uporabljati kot horizontalni pristop v 
politiki EU, saj zajema spoštovanje socialnih in okoljskih pravic, dobrobit ljudi ter 
navzgor usmerjeno socialno, ekonomsko in teritorialno zbliževanje, obenem pa bo 
gotovo pozitivno vplival na močno razogljičevanje v skladu s cilji do leta 2030; 
poudarja, da bi moral sklad za pravičen prehod krepiti te vrednote in jamčiti za 
prepotrebni vključujoč in socialno pravičen prehod na brezogljično gospodarstvo;

9. predlaga, da bi bilo treba v poglavjih večletnega finančnega okvira opredeliti 
prednostne trajnostne sektorje in proračunske vrstice, kjer se pričakuje ustvarjanje 
gospodarske dejavnosti in visokokakovostnih delovnih mest ter ki so izrazito usmerjene 
k zmanjševanju brezposelnosti mladih, in jim zagotoviti prednostno financiranje, saj je 
bila že izražena namera o usmerjanju finančnih sredstev k projektom, ki so pripravljeni 
na takojšnjo izvedbo;

10. ponovno potrjuje svoje stališče, da ne bo odobril novega večletnega finančnega okvira 
brez dogovora o spremenjenem in razširjenem sistemu lastnih sredstev EU;

11. poziva, naj se zgornja meja lastnih sredstev EU za celotno obdobje 2021–2027 zviša na 
2 % predkriznega bruto nacionalnega dohodka v EU-27; poudarja, da bi morali ta 
dodatni denar namensko dodeliti za politike, ki pomagajo blažiti posledice pandemije, 
ter za socialno, okoljevarstveno in solidarnostno politiko;

12. poziva Komisijo, naj predlaga nov, a precej bolj ambiciozen in ustrezno preusmerjen 
večletni finančni okvir za obdobje 2021–2027, ki bo skladen z zgoraj zapisanimi načeli 
in bo omogočal okrepljeno financiranje kohezije, podnebnih ukrepov, zaposlovanja in 
zdravstvene politike;

13. poziva Komisijo, naj nemudoma pripravi velikopotezen in solidaren načrt izrednih 
ukrepov ob večletnem finančnem okviru, kajti povsem mogoče je, da večletni finančni 
okvir za obdobje 2021–2027 ne bo dogovorjen in sprejet pravi čas, da bi lahko 1. 
januarja 2021 res začel veljati, in že s podaljšanim izvajanjem najvišjih zneskov za leto 
2020 bi zagotovili varnostno mrežo upravičencem programov EU, obenem pa bi s tem 
resnično pomagali ublažiti večplastne posledice pandemije; poudarja, da bi moral načrt 
izrednih ukrepov veljati vsaj eno leto od januarja 2021 in bi moral omogočati ustrezne 
prilagoditve, preusmeritve in prožne posege ter namenske okrepitve;
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Družbeno in okoljsko pravičen načrt za oživitev gospodarstva, ki nikogar ne zapostavlja

14. obžaluje zamudo Komisije pri predstavitvi načrta za oživitev gospodarstva in poudarja, 
da bo treba imeti učinkovito usklajevanje in načrtovanje na ravni EU; poziva Komisijo, 
naj pripravi celovit načrt za oživitev gospodarstva, ki bo temeljil na metodi skupnosti in 
bo državam članicam omogočil preoblikovanje gospodarstev na trajnosten, povezan in 
družbeno uravnotežen način v skladu s cilji trajnostnega razvoja;

15. poziva Komisijo, naj predstavi evropski sklad za oživitev gospodarstva v višini vsaj 1,5 
bilijona EUR, ki se bo financiral prek obveznic brez dospetja z ničelno obrestno mero, 
ki bi se morale porazdeliti med države članice v skladu s kohezijskimi pravili ob 
uporabi nepovratnih sredstev brez vsakih makroekonomskih ali drugih pogojev; meni, 
da bi morala ECB te obveznice odkupiti in se ne bi smele upoštevati pri ugotavljanju 
skladnosti s paktom za stabilnost in rast, dokler ta ne bo prenehal veljati;

16. opozarja, da bi morali biti kohezija in konvergenca ključna stebra načrta za oživitev 
gospodarstva; meni, da mora oživitev po vsej EU temeljiti na vseevropskih instrumentih 
in politikah, ob izogibanju povečevanja razlik, ki jih povzroča asimetrični učinek krize; 
meni, da bo trdna kohezijska politika podprla okrevanje za vse regije, obrnila trend 
poglabljanja družbenogospodarskih in teritorialnih razlik ter pomagala najbolj 
prizadetim, najšibkejšim in najbolj ranljivim družbam in ljudem ter spodbudila 
trajnostno rast in ustvarjanje delovnih mest; meni, da bi se morali takojšnja pomoč za 
odziv na krizo in likvidnostna podpora nadaljevati, dokler najbolj prizadete države 
članice, regije in sektorji ne bodo pokazali vidnih znakov okrevanja; poudarja, da mora 
načrt za oživitev gospodarstva, če naj ustvari dolgoročno odpornost na krize, 
gospodarsko stabilnost, socialno pravičnost in trajnostno rast, poskrbeti za ambiciozne 
javne naložbe v zdravje, izobraževanje, usposabljanje, digitalno okolje in okolje, hkrati 
pa odločno reševati strukturne izzive; poziva, naj načrt za oživitev gospodarstva v celoti 
in v vseh svojih razsežnostih upošteva posebnosti najbolj oddaljenih regij iz člena 349 
PDEU;

17. poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bomo z vse večjimi neenakostmi in asimetričnim 
javnim dolgom, ki jih je povzročila pandemija covida-19, spopadli s konkretnimi 
nevarčevalnimi ukrepi, vključno z nepovratnimi sredstvi brez obresti, ter s 
porazdelitvijo in prestrukturiranjem novega dolga;

18. poudarja, da je izbruh pandemije covida-19 pokazal pomanjkljivosti tržnega 
gospodarstva, in sicer tega, da sta proizvodnja in trgovina pod nadzorom večnacionalnih 
podjetij in napihnjenega finančnega sektorja; meni, da bi se morala strategija oživljanja 
gospodarstva osredotočiti na dolgoročne javne naložbe v bistvene sektorje realnega 
gospodarstva, ki bodo ustvarili kakovostna delovna mesta in pravičen razvoj ter dosegli 
ambiciozne podnebne cilje; opozarja, da je nujno treba imeti javni naložbeni načrt za 
spodbujanje razvoja javnega proizvodnega sektorja, zlasti za strateške sektorje, kot so 
zdravila, sanitarni izdelki, osebna zaščitna oprema in medicinski pripomočki; poudarja, 
da je treba državno pomoč in vse druge oblike finančne podpore držav članic in EU 
dodeliti le podjetjem, ki se ne izogibajo plačevanju davkov in niso izplačala dividend;

19. meni, da je celoten sveženj v višini 540 milijard EUR, ki ga je Euroskupina odobrila 



RE\1205033SL.docx 9/11 PE647.633v01-00

SL

9. aprila 2020, zelo neustrezen glede na povečane potrebe; obžaluje, da so ti instrumenti 
predvsem dolžniški instrumenti, ki bodo povzročili eksplozijo javnega dolga v vseh 
državah članicah; nasprotuje omejenemu področju uporabe, omejenim zmogljivostim, 
pogojevanju in nadzoru, povezanim s 240 milijardami EUR, ki jih zagotavlja evropski 
mehanizem za stabilnost, zaradi česar se države članice, ki najbolj potrebujejo finančno 
pomoč, teh orodij ne poslužujejo; poziva Euroskupino, naj ponovno preuči tako raven 
pomoči kot pogoje iz svojega predloga;

20. je globoko zaskrbljen zaradi statističnih metod Komisije, zlasti pretirano optimističnih 
predpostavk glede vzvodov, ki jih uporablja za ustvarjanje sredstev; je trdno prepričan, 
da zgolj preimenovanje obstoječih instrumentov financiranja ne bo zadostovalo za 
nujno oživitev gospodarstva in preoblikovanje;

21. ugotavlja, da so pandemija covida-19 in posledična gospodarska recesija, izredne 
podnebne razmere in skrajne neenakosti medsebojno neločljivo povezane; poziva 
Komisijo, naj proračun za načrt za trajnostne naložbe poveča na 2 bilijona EUR, za 
financiranje progresivnega evropskega socialnega in zelenega dogovora, da bi zmanjšali 
razlike, ustvarili milijone novih delovnih mest, povečali socialno in gospodarsko 
kohezijo in pripravljenost zdravstvenih sistemov na prihodnje pandemije ter 
pripravljenost na obvladovanje izrednih podnebnih razmer; poudarja, da bi bilo treba 
javna sredstva nameniti javnim projektom in zagotavljanju javne koristi; meni, da 
sporočilo Komisije o naložbenem načrtu za trajnostno Evropo z dne 14. januarja 2020 
ne zadostuje in je preveč odvisno od mobilizacije zasebnih finančnih sredstev z javnimi 
jamstvi;

22. poziva k oblikovanju evropskega načrta podpore za mala in srednja podjetja, zlasti pa za 
izobraževalni, športni, kulturni, medijski, ustvarjalni in turistični sektor, ki so med 
tistimi, ki jih je kriza najbolj prizadela;

23. ob upoštevanju nedavne sodbe nemškega zveznega ustavnega sodišča poziva države 
članice, naj nujno spremenijo mandat ECB, da bi ji omogočili, da deluje kot pravi 
posojilodajalec v skrajni sili, podobno kot centralne banke v drugih primerih, in jo 
postavili pod popoln demokratični nadzor; poudarja, da lahko Komisija odpravi sedanje 
pravne težave z zadržanjem obveznic, dokler ne bodo izvedene potrebne pravne 
spremembe;

24. poziva k razveljavitvi pakta za stabilnost, zakonodaje o ekonomskem upravljanju 
(šesterček in dvojček), evropskega semestra in proračunske pogodbe ter k njihovi 
nadomestitvi s paktom za trajnostni razvoj in zaposlovanje, ki bo zagotovil 
zaposlovanje, vključujočo rast in varstvo okolja; poudarja, da bodo tako EU in države 
članice pridobile potreben manevrski prostor za spodbujanje javnih naložb, financiranje 
javnih storitev in njihovih družbenih funkcij, spodbujanje gospodarske dejavnosti, zlasti 
v proizvodnih sektorjih, ter zagotavljanje javnega lastništva in nadzora strateških 
sektorjev gospodarstva; poleg tega poudarja, da bo to zagotovilo, da „prilagodljivosti“, 
ki jo zdaj dopušča EU, ne bodo sledile varčevalne politike, ki so po krizi leta 2008 
obubožale velike segmente družb;

25. poziva k ponovnim pogajanjem o pogojih, zapadlosti, obrestih in zneskih javnega dolga, 
kar bo omogočilo preusmeritev sredstev iz servisiranja dolga v nujne gospodarske in 
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družbene potrebe v državah članicah;

26. poziva Komisijo, naj sprejme ukrepe za zmanjšanje stranskih učinkov potrebne omilitve 
pravil o državni pomoči, ki bodo najverjetneje povečali vrzel med državami članicami 
in med podjetji;

27. poudarja, da mora biti dostop do vseh sredstev oživitev gospodarstva v skladu s pravno 
državo, ciljem 1,5 °C iz Pariškega sporazuma in cilji zmanjšanja emisij do leta 2030, 
upoštevati mora socialne cilje, kot so zmanjšanje revščine in dohodkovne neenakosti, 
ter prispevati boju proti davčnim utajam, agresivnemu davčnemu načrtovanju, 
izogibanju davkom in pranju denarja;

28. poziva Komisijo, naj iz programov EIB za odpravo gospodarskih in družbenih posledic 
pandemije, pa tudi iz druge javne pomoči v zvezi s covidom-19, zlasti sklada za 
zaposlovanje SURE, izključi offshore podjetja in podjetja, ki so utajila davke, se 
izogibala davkom ali storila davčno goljufijo;

29. meni, da bi bilo treba mehanizem obdavčitve ogljika na mejah EU, ki bi učinkovito 
obdavčil dodatni ogljik, ki se ustvari s proizvodnjo zunaj EU in prevozom v EU, 
združiti s prenosom okoljskih tehnologij z dodelitvijo brezplačnih licenc državam v 
razvoju;

30. poudarja, da delavci v nobenem primeru ne bi smeli nositi posledic te krize; poziva 
institucije EU in države članice, naj oživitev gospodarstva financirajo z davki, ki bodo 
sorazmerni z blaginjo in dohodkom, predlagajo ambiciozen davek na premoženje, 
uvedejo učinkovit proporcionalni davek od dobička pravnih oseb, zlasti za podjetja v 
finančnem sektorju, ki so imela koristi od kratkoročnih in špekulativnih transakcij, ter 
naj podprejo davek na finančne transakcije (Tobinov davek);

31. poziva institucije EU in države članice, naj sprejmejo ukrepe za zaščito delovnih mest 
in plač milijonov delavcev, ki jih je prizadela kriza, ter naj zagotovijo zdravstvene in 
delovne pogoje tistih, ki so med krizo veljali za nujne delavce, ter jim finančno 
pomagajo;

32. poziva Komisijo, države članice in regije, naj financirajo čezmejne projekte za 
spodbujanje gospodarskega in socialnega razvoja prek skladov evropskega 
teritorialnega sodelovanja, s poudarkom na projektih manjšega obsega, ki bi lahko bili 
ključni za čezmejna območja in evroregije, ter olajšanju čezmejne mobilnosti delovne 
sile, če to dopuščajo zdravstveni pogoji, vključno s spodbujanjem načela enakih 
možnosti, in s prilagoditvijo upravnega, socialnega in regulativnega okvira;

33. vztraja, da bosta morala načrt za oživitev gospodarstva in revidirani predlog večletnega 
finančnega okvira zagotavljati sredstva za enakost spolov, pravice žensk, vključno s 
spolnim in reproduktivnim zdravjem in pravicami, človekove pravice in organizacije 
civilne družbe za zagotovitev kontinuitete programov in boj proti nesorazmernemu 
vplivu, ki ga bo imela kriza na ženske, dekleta in marginalizirane skupine;

34. poziva k ukrepom, s katerimi bi zagotovili, da odzivi na krizo, ki bo sledila sedanji 
pandemiji, ne bodo zapostavljali skupin, ki jim najbolj grozi revščina in ki so že 
odrinjene na rob, vključno z manjšinami in ljudmi iz migrantskih družin; poziva, naj 
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revidirani predlog o večletnem finančnem okviru in načrt za oživitev zagotovita 
ustrezne in neposredne naložbe v organizacije civilne družbe, vključno z organizacijami 
priseljencev in manjšin, se osredotočita na tiste, ki podpirajo marginalizirane skupnosti, 
ter jim omogočita, da dosežejo več ljudi; poziva, naj novi večletni finančni okvir 
zagotovi, da se sredstva za sprejem migrantov in beguncev ter njihovo zgodnje 
vključevanje in vključevanje nasploh, ki so del predlaganega sklada za azil, migracije in 
vključevanje, ne bodo zmanjšala in da bodo te skupine upravičene do ustrezne podpore 
ne glede na njihov priseljenski status;

35. poudarja, da je Parlament edina demokratično izvoljena institucija v EU; obžaluje 
znake, ki kažejo, da se njegova vodilna vloga v pogajanjih o večletnem finančnem 
okviru za obdobje 2021–2027 in načrtu za oživitev gospodarstva spodkopava; poudarja, 
da bi moral biti sveženj ukrepov za oživitev gospodarstva obsežen in vključen v nov, 
ambiciozen in preoblikovan večletni finančni okvir; poziva Komisijo in Svet, naj 
spoštujeta pristojnosti Parlamenta kot sozakonodajalca in popolnoma pregledno 
sodelujeta; poudarja, da Komisiji in Evropskemu svetu ne bo dovolil, da ga postavita 
pred izbiro „vse ali nič“; poudarja, da morajo biti vsi ukrepi, ki jih izvaja Komisija, pod 
parlamentarnim nadzorom; poziva, naj se odločitve, s katerimi bi se Parlament 
zapostavil, razveljavijo;

°

° °

36. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski 
centralni banki ter vladam, parlamentom in socialnim partnerjem držav članic.


