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POBUDE

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

1. meni, da Evropska unija potrebuje bolj trajnosten model rasti, da bi se lahko z 
izvajanjem dolgoročne in učinkovite strategije odzvala na okoljske, digitalne in 
demografske izzive, s katerimi se soočajo države članice; pozdravlja evropski zeleni 
dogovor in naložbeni načrt za trajnostno Evropo kot novo strategijo za zeleno rast v 
Evropi, usmerjeno v trajnost, blaginjo državljanov, socialno pravičnost in 
makroekonomsko stabilnost; poudarja, da je treba to novo strategijo podpreti z 
naložbami in socialno pravičnim prehodom, da bi zagotovili konvergenco, ustvarjanje 
delovnih mest, zmanjšanje neenakosti in trajno blaginjo v prihodnosti, ter obenem 
spoštovali omejenost naravnih virov; ugotavlja, da se je letna strategija za rast Komisije 
preimenovala v letno strategijo za trajnostno rast in pričakuje, da bo nova politika 
stremela k doseganju tega cilja;

2. poudarja, da lahko ti izzivi na ljudi vplivajo tako pozitivno kot negativno ter privedejo 
do negativnih distribucijskih učinkov; zato meni, da je bistveno zagotoviti izvajanje 
načela solidarnosti in načel evropskega stebra socialnih pravic, da bi zmanjšali 
brezposelnost, revščino zaposlenih, prekarno zaposlitev ter razlike med spoloma in 
plačno vrzel med spoloma; poudarja, da je bistveno zagotoviti, da nov vključujoč 
evropski model rasti ne bo zapostavljal tistih, ki ne morejo v celoti izkoristiti 
priložnosti, ki jih ustvarja; meni, da je to mogoče doseči tudi z znatnimi naložbami v 
infrastrukturo, spretnosti in izobraževanje, zdravstvo, raziskave in inovacije;

3. poudarja, da je evropski semester pomemben instrument za zagotovitev usklajevanja in 
koherence makroekonomske in fiskalne politike, s čimer bi ustvarili sinergijo ter 
prispevali k makroekonomski stabilnosti in trajnostnemu razvoju; pozdravlja, da je v 
poročilih po državah zdaj več pozornosti namenjeno podnebni in okoljski trajnosti, 
uresničevanju ciljev trajnostnega razvoja ter zavez iz pariškega sporazuma; meni, da je 
treba nujno ohraniti prvotni namen in funkcijo evropskega semestra, saj je bil 
vzpostavljen kot okvir za usklajevanje gospodarske politike v Uniji, trajno spodbujanje 
trajnostne rasti pa pomeni spodbujanje odgovornih fiskalnih politik, strukturnih reform 
in naložb;

4. pozdravlja novo zavezo Komisije, da bo pregledala veljavna pravila pakta za stabilnost 
in rast ter pri tem upoštevala priporočila Evropskega fiskalnega odbora;

5. meni, da bi bilo treba predvideti večjo prožnost, da bi tako upoštevali prizadevanja 
držav članic za podporo pravičnemu in vključujočemu prehodu na konkurenčno in 
zeleno gospodarstvo ter obravnavali tveganja, ki izhajajo iz podnebnih sprememb, 
vključno s posledičnim povečanjem regionalnih razlik, med drugim s spodbujanjem 
trajnostnih naložb, s čimer bi dosegli večjo konvergenco; poudarja, da je treba sprejeti 
evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti, s čimer bi premagali socialna 
in gospodarska neravnotežja;

6. pozdravlja poročila o uspešnosti enotnega trga, saj bodo z navedbo podatkov dokazane 
koristi, ki jih dostop do enotnega trga prinaša vsem državam članicam, in koristi 
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solidarnosti med gospodarstvi, ter kar bo ovrglo mite, ki se naslanjajo zgolj na delitev 
na neto plačnice in neto prejemnice iz proračuna EU; poudarja, da se pri delitvi na „neto 
plačnice in neto prejemnice“ zlasti ne upoštevajo koristi prostega pretoka blaga, 
kapitala, storitev in oseb med državami EU; je prepričan, da bo k odpravi omenjenih 
mitov pripomogla tudi reforma in okrepitev lastnih sredstev EU;

7. poudarja pomen pravočasno sprejetega in ustrezno financiranega proračuna EU in 
večletnega finančnega okvira, da bi se lahko spoprijeli s skupnimi izzivi in pričakovanji 
državljanov ter hkrati zagotovili skladnost politik in bistveno prispevali k trajnostni rasti 
v državah članicah; želi spomniti na stališče Parlamenta, ki kot pogoj za odobritev 
zahteva trden in verodostojen proračun EU brez zmanjšane ravni tradicionalnih politik 
EU iz pogodb ter sporazum o reformi lastnih sredstev EU; poziva Komisijo, naj sprejme 
pravičnejšo, preglednejšo, strožjo in celovitejšo metodologijo za vključevanje 
problematike podnebja in biotske raznovrstnosti v politike; meni, da bi moralo to 
zajemati posodobitev kazalnikov uspešnosti za določanje odhodkov, povezanih s 
podnebjem in biotsko raznovrstnostjo, in za njihovo sledenje, preprečevanje finančnega 
podpiranja škodljivih ukrepov, smernice za zagotovitev, da bo financiranje EU 
združljivo z zavezo iz pariškega sporazuma, da bi globalno segrevanje zadržali pod 
1,5 °C, ter spremljanje srednje- in dolgoročnega učinka vključevanja podnebnih 
ukrepov na blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, Parlament pa mora biti 
v ta proces vključen; poudarja, da bi moral prihodnji proračun EU prispevati k 
vključitvi podnebja in biotske raznovrstnosti, ki bi presegala deleže namenske porabe, 
in sicer z vključitvijo podnebnih in socialnih vidikov v odločanje o vseh glavnih 
programih in v celotnem ciklu politike;

8. meni, da imajo države članice in regije glede prehoda različne izhodiščne točke in 
zahteve, zato bodo nekatere bolj izpostavljene gospodarskim in socialnim tveganjem; 
poudarja, da se ne sme zanemarjati dosedanjih prizadevanj, mehanizem za pravičen 
prehod pa mora zagotoviti ustrezen, vključujoč, pošten in pravičen prehod za vse regije, 
ki jih je prizadelo preoblikovanje v ogljično nevtralno gospodarstvo;

9. poudarja, da je treba dokončati ekonomsko in monetarno unijo z osrednjo fiskalno 
zmogljivostjo, s katero bi omogočili blažitev makroekonomskih pretresov z instrumenti, 
kot sta evropski sistem pozavarovanja za primer brezposelnosti in evropska 
stabilizacijska funkcija za naložbe; je seznanjen s predlogi za oblikovanje 
proračunskega instrumenta za konvergenco in konkurenčnost v euroobmočju ter 
programa za podporo reformam; meni, da bi morala biti struktura upravljanja 
omenjenega proračunskega instrumenta pod demokratičnim nadzorom, in izraža skrb, 
da bi bil premajhen instrument brez makroekonomskega pomena;

10. poudarja, da je treba proračunska sredstva EU in njenih držav članic na usklajen način 
in na evropski ravni nameniti za boj proti davčnim utajam, izogibanju davkom in 
agresivnemu davčnemu načrtovanju; poudarja tudi, da se z naložbami v ta boj veliko 
lažje in bolj sistematsko krepi zmogljivost financiranja v okviru nacionalnih proračunov 
kot s katerimi koli drugimi prihranki, ustvarjenimi v proračunu EU; meni, da bodo 
digitalne tehnologije vplivale na način ustvarjanja dodane vrednosti v gospodarstvu in 
da bi bilo treba evropski sistem obdavčitve preoblikovati tako, da bo kos temu 
preoblikovanju; poudarja, da bi morala vsakršna davčna reforma, katere namen je 
ekologizacija nacionalnih proračunov, privesti do uravnoteženega davčnega bremena za 
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davkoplačevalce;

11. ugotavlja, da bi se lahko odgovornost evropskega semestra dodatno izboljšala, tudi v 
fazi določanja prednostnih nalog; poziva Komisijo, naj si prizadeva za močnejšo vlogo 
Parlamenta pri upravljanju evropskega semestra, Komisijo in države članice pa, naj 
okrepijo vlogo nacionalnih parlamentov, socialnih partnerjev in drugih ustreznih 
deležnikov v okviru evropskega semestra.



PE644.963v02-00 6/7 AD\1199099SL.docx

SL

INFORMACIJE O SPREJETJU V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Datum sprejetja 17.2.2020

Izid končnega glasovanja +:
–:
0:

26
2
3

Poslanci, navzoči pri končnem 
glasovanju

Rasmus Andresen, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Levteris Hristoforu 
(Lefteris Christoforou), David Cormand, Paolo De Castro, Eider 
Gardiazabal Rubial, Alexandra Geese, Valerie Hayer, Monika 
Hohlmeier, Moritz Körner, Janusz Lewandowski, Margarida Marques, 
Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Bogdan 
Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Angelika 
Winzig

Namestniki, navzoči pri končnem 
glasovanju

Erik Bergkvist, Damian Boeselager, Jens Geier, Fabienne Keller, Aušra 
Maldeikienė

Namestniki (člen 209(7)), navzoči pri 
končnem glasovanju

Delara Burkhardt, Nicolaus Fest, Francisco José Millán Mon



AD\1199099SL.docx 7/7 PE644.963v02-00

SL

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU
V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

26 +
PPE Levteris Hristoforu (Lefteris Christoforou), Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Aušra Maldeikienė, 

Francisco José Millán Mon, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Angelika Winzig

RENEW Olivier Chastel, Valerie Hayer, Fabienne Keller, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D Erik Bergkvist, Delara Burkhardt, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Margarida 
Marques, Nils Ušakovs

VERTS/ALE Rasmus Andresen, Damian Boeselager, David Cormand, Alexandra Geese

2 -
ID Anna Bonfrisco, Nicolaus Fest

3 0
ECR Bogdan Rzońca

GUE/NGL Silvia Modig

ID Herve Juvin

Uporabljeni znaki:
+ : za
- : proti
0 : vzdržani


