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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 se s proračunom Unije za leto 2021 evropski državljani postavijo v središče 
pravične, vključujoče in trajnostne strategije za okrevanje, s katero se bodo ublažile 
posledice krize zaradi covida-19, in uresničijo evropski zeleni dogovor, digitalna 
agenda, vključujoča industrijska strategija in evropski steber socialnih pravic ter 
obenem pripomore k doseganju podnebnih zavez EU do leta 2030 in zaveze – iz 
Pariškega sporazuma in ciljev OZN za trajnostni razvoj – za ogljično nevtralno 
gospodarstvo najpozneje do leta 2050;

2. poziva, naj se s proračunom Unije za leto 2021, ki ustreza prvemu letu večletnega 
finančnega okvira 2021–2027, ambiciozno, učinkovito in uspešno prispeva k okrevanju 
gospodarstva Unije po posledicah pandemije covida-19; pozdravlja dogovor 
Evropskega sveta o novem instrumentu za okrevanje, Next GenerationEU, ki temelji na 
skupnem zadolževanju Unije, kot pomemben korak, s katerim se Unija opira na nujno 
solidarnost za soočanje s simetričnim šokom, in poziva k njegovem hitremu sprejetju; 
vseeno obžaluje zmanjšanje nepovratnih sredstev v okviru tega instrumenta, ki je 
povzročilo zmanjšanje sredstev za programe, usmerjene v prihodnost, in ukinitev 
inovativnih programov; pozdravlja pobudo predsednice Komisije, da z aktiviranjem 
člena 324 Pogodbe o delovanju Evropske unije vključi Parlament neposredno v 
pogajanja o načrtu za okrevanje; poziva, naj se Evropski parlament kot proračunski 
organ v celoti vključi v instrument za okrevanje;

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

4. poziva k ambicioznejšemu proračunu Unije za leto 2021 za podporo hitremu izvajanju 
mehanizma za okrevanje in odpornost, namenjenega spoprijemanju z izzivi, 
opredeljenimi v evropskem semestru, kamor bodo vključeni tudi cilji trajnostnega 
razvoja, ter podpiranju ustvarjanja delovnih mest in konvergence v Uniji; poudarja, da 
bi se moral mehanizem za okrevanje in odpornost od leta 2021 osredotočati na naložbe, 
ki spodbujajo trajnostno rast, v skladu z evropskim stebrom socialnih pravic, Pariškim 
sporazumom in načelom neškodovanja ter zavezo Unije o ogljično nevtralnem 
gospodarstvu do leta 2050; meni, da bi moral biti mehanizem tudi skladen z 
nacionalnimi energetskimi in podnebnimi načrti;

opozarja, da bi moral proračun Unije podpirati tudi zagotavljanje trajnostnih in socialno 
uravnoteženih strukturnih reform, ki povečujejo konkurenčnost, odpornost, 
konvergenco ter trajnostno, vključujočo in skladno rast, ter v zvezi s tem poziva, naj se 
prva plačila izvedejo čim prej v letu 2021;

poziva, naj se poskrbi za predhodni demokratični in parlamentarni nadzor, da bi 
zagotovili ravnotežje institucionalnih pooblastil, ter naj se Komisija pooblasti za 
spremljanje načrtov za okrevanje in odpornost; zato zahteva, da se Evropski parlament z 
delegiranimi akti vključi tudi v naknadno preverjanje, da bo denar v okviru mehanizma 
za okrevanje in odpornost dobro porabljen v interesu evropskih državljanov in da bo 
zagotovljena dejanska evropska dodana vrednost;
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5. meni, da je močna tehnična podpora bistvenega pomena za okrepitev upravnih 
zmogljivosti držav članic za razvoj in izvajanje reform, potrebnih za odpornost in 
okrevanje, že v letu 2021; poziva Komisijo, naj sodeluje z državami članicami, kar 
zadeva orodja za pripravo zelenih proračunov;

6. poudarja simetrično naravo šoka, ki ga je povzročila pandemija covida-19, a vseeno 
ugotavlja, da pandemija asimetrično učinkuje na gospodarstva držav članic; poudarja, 
da je pomembno podpreti podjetja, ki imajo zaradi covida-19 težave s plačilno 
sposobnostjo, v skladu s socialnimi, podnebnimi in okoljskimi zavezami Unije; 
opozarja na tveganje neravnovesij na enotnem trgu zaradi neenotnih zmogljivosti za 
zagotavljanje finančne podpore državam članicam; obžaluje, da je Evropski svet 
umaknil začasni instrument za podporo plačilni sposobnosti; vztraja, da podjetja, ki jim 
grozi insolventnost, potrebujejo čimprejšnjo podporo iz sedanjega večletnega 
finančnega okvira Unije, da bi se izognila morebitnemu dodatnemu negativnemu učinku 
na naložbe in stopnjo brezposelnosti;

7. poziva, naj se s proračunom Unije za leto 2021 zagotovi, da bo program InvestEU 
dosegel svoj dolgoročni cilj, več investicijskih zmogljivosti za podporo delovnim 
mestom, malim in srednjim podjetjem, trajnostni infrastrukturi in raziskavam, kot tudi 
opravil svojo novo kratkoročno nalogo, podpreti gospodarsko okrevanje prek strateških 
naložb; poziva Komisijo, naj zagotovi, da bodo podjetja, ki imajo vlogo v evropski 
vrednostni verigi, kot so podizvajalci, preživela in se usmerila v okolju prijazno 
poslovanje in digitalni prehod;

8. pozdravlja začasni okvir za državno pomoč, sprejet v podporo gospodarstvu zaradi 
pandemije covida-19; poziva, da se povečajo sredstva, kar bo omogočilo polno in hitro 
izvajanje politike Unije o konkurenci; v zvezi s tem poudarja posebne možnosti 
zagotavljanja javne podpore vsem mikro in malim podjetjem, čeprav so bila v finančnih 
težavah že 31. decembra 2019, in podpira uporabo začasnega okvira, dokler bo to 
potrebno v obdobju okrevanja; spodbuja države članice, naj v celoti izkoristijo začasni 
okvir tudi prek novega instrumenta za okrevanje New GenerationEU; predvideva, da bo 
morala Komisija spremljati tudi programe, odobrene v skladu z začasnim okvirom, in 
njihov učinek na delovanje enotnega trga; opozarja na različne zmogljivosti držav članic 
za zagotavljanje takšne gospodarske podpore prek državne pomoči, kar povzroča 
izkrivljanje trga in nepoštene konkurenčne pogoje; poziva Komisijo, naj podpre 
evropska podjetja, ki vlagajo v nove tehnologije, in vzpostavi skupne minimalne 
standarde za določitev zahteve, da podjetja, ki prejemajo finančno pomoč, izpolnjujejo 
okoljska, socialna in upravna merila ter merila preglednosti obdavčitve, da bi se izognili 
različnim nacionalnim merilom, ki bi povzročila nadaljnja odstopanja, ter dokazali, 
kako se prejeta javna podpora uporablja za uskladitev njihovega poslovanja s 
podnebnimi in okoljskimi cilji Unije in Pariškim sporazumom; opozarja, da mora biti 
odobritev pomoči omejena na kritje izgub, nastalih zaradi covida-19; poziva, naj se 
podjetjem, registriranim v davčnih oazah, prepove dostop do državne pomoči ali 
svežnjev finančne podpore, če se ne obvežejo, da bodo spremenila svoje vedenje; 
poziva Komisijo, naj zagotovi enake konkurenčne pogoje v primerjavi s podjetji iz 
tretjih držav;

9. pozdravlja evropski zeleni dogovor kot enega glavnih stebrov za preoblikovanje 
gospodarstva Unije; poziva k zadostnemu financiranju, ki bo omogočilo soočanje z 
izzivi trajnostnega razvoja, med drugim z naložbenim načrtom za trajnostno Evropo; 
opozarja na pomen premika gospodarstev držav članic k cilju Unije o podnebno 
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nevtralnem gospodarstvu, na stališče Parlamenta, da se doseže 30-odstotna raven porabe 
za vključevanje podnebnih ukrepov in 10-odstotna raven porabe za biotsko 
raznovrstnost, ter na zavezo Evropske investicijske banke, da bo od konca leta 2021 
postopoma odpravila finančno podporo za fosilna goriva;

10. poziva, naj se zagotovijo zadostna sredstva za boj proti davčnim utajam, izogibanju 
davkom, finančnim kaznivim dejanjem in pranju denarja ter naj se spoštuje okvir 
ekonomskega upravljanja; poudarja, da se ocenjene letne izgube vseh držav članic 
zaradi davčnih utaj in izogibanja davkom gibljejo med 750 in 1000 milijardami EUR; 
pozdravlja zlasti akcijski načrt Komisije za celovito politiko Unije za preprečevanje 
pranja denarja in financiranja terorizma, ki bi ga bilo treba izvajati v letih 2020 in 2021 
in ki predvideva šest stebrov, vključno s stebrom, namenjenim zagotavljanju nadzora na 
ravni EU; pozdravlja akcijski načrt Komisije za pravično in enostavno obdavčevanje, ki 
bo podpiralo okrevanje;

11. poudarja, da so še vedno potrebni večji človeški in finančni viri za računovodske 
subjekte in davčne organe, vključno s podporo za ukrepe Unije proti davčnim 
goljufijam, davčnim utajam in izogibanju plačilu davka; pozdravlja ustanovitev 
opazovalnice EU za davčna in finančna kazniva dejanja kot pripravljalni ukrep in njeno 
vključitev v akcijski načrt Komisije za pravično in preprosto obdavčenje, ki bo podprlo 
okrevanje; poziva k ustreznemu financiranju in človeškim virom za ustrezne programe 
in agencije;

12. opominja, da je uvedba košarice novih lastnih sredstev bistvenega pomena za kritje 
finančnih potreb, ki bodo nastale pri pospeševanju okrevanja in izvajanju drugih 
prednostnih nalog Unije in je edini način, da se zagotovi, da financiranje zelenega 
prehoda in digitalnega prehoda ne bo neposredno bremenilo državljanov in prihodnjih 
generacij; poziva države članice, naj se hitro dogovorijo o povečanju zgornjih mej 
lastnih sredstev in naj hitro sprejmejo zakonodajne predloge, s katerimi se uvedejo novi 
viri lastnih sredstev, kot so delež prihodkov skupne konsolidirane davčne osnove, davek 
na digitalne storitve, davek na finančne transakcije, prispevek iz naslova odpadne 
plastične embalaže in mehanizem za ogljično prilagoditev na mejah; opozarja, da je 
pomembno vzpostaviti evropsko suverenost na digitalnem in industrijskem področju; 
poudarja, da je treba pripraviti jasen in zavezujoč časovni razpored za njihovo uvedbo;

13. nadalje poziva, naj proračun Unije za leto 2021 prispeva k izpolnjevanju političnih 
prednostnih nalog v zvezi z dokončanjem unije kapitalskih trgov, vključno s 
spodbujanjem naložb med okrevanjem po pandemiji;

14. poziva, naj se evropskim nadzornim organom dodelijo zadostni finančni in človeški viri, 
saj so jim bile s sprejetjem spremembe Uredbe (EU) Evropskega parlamenta in Sveta 
2019/21751 podeljene nove naloge in pristojnosti; priznava, da je treba spodbujati večjo 
preglednost delovanja nadzornih odborov različnih evropskih nadzornih organov, kar bi 
pripomoglo k izboljšanju odgovornosti in strukture upravljanja; poudarja, da imajo 

1 Uredba (EU) 2019/2175 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2019 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni 
organ), Uredbe (EU) št. 1094/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja 
in poklicne pokojnine), Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski 
organ za vrednostne papirje in trge), Uredbe (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov, Uredbe (EU) 
2016/1011 o o indeksih, ki se uporabljajo kot referenčne vrednosti v finančnih instrumentih in finančnih 
pogodbah ali za merjenje uspešnosti investicijskih skladov, ter Uredbe (EU) 2015/847 o informacijah, ki 
spremljajo prenose sredstev (UL L 334, 27.12.2019, str. 1).
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lahko spremembe na področju finančne tehnologije, plačil in nebančnega finančnega 
posredništva za posledico nove pristojnosti in naloge za evropske nadzorne organe, za 
kar bi bilo treba dodeliti ustrezna sredstva.
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