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P9_TA(2021)0047
Prospekt EU za okrevanje in ciljno usmerjene prilagoditve za finančne 
posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 ***I
Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 11. februarja 2021 o predlogu 
uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/1129 v zvezi s 
prospektom EU za okrevanje in ciljno usmerjenimi prilagoditvami za finančne 
posrednike, da bi se podprlo okrevanje po pandemiji COVID-19 (COM(2020)0281 – C9-
0206/2020 – 2020/0155(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu 
(COM(2020)0281),

– ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na 
podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0206/2020),

– ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

– ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 
29. oktobra 20201,

– ob upoštevanju začasnega dogovora, ki ga je odobril pristojni odbor v skladu s členom 
74(4) Poslovnika, in zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 16. decembra 2020, da bo 
odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, 

– ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenja Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0228/2020),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;
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2. se seznanja z izjavo Komisije, priloženo tej resoluciji;

3. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga 
bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in 
nacionalnim parlamentom.



P9_TC1-COD(2020)0155

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 11. februarja 2021 z 
namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi 
Uredbe (EU) 2017/1129 glede prospekta EU za okrevanje in ciljno usmerjenih 
prilagoditev za finančne posrednike in Direktive 2004/109/ES glede uporabe enotne 
elektronske oblike poročanja pri pripravi letnih računovodskih poročil, da bi se podprlo 
okrevanje po krizi zaradi COVID-19

(Ker je bil dosežen sporazum med Parlamentom in Svetom, je stališče Parlamenta enako 
končnemu zakonodajnemu aktu, Uredbi (EU) 2021/337.)



PRILOGA K ZAKONODAJNI RESOLUCIJI

Izjava Komisije

Komisija je seznanjena, da politični dogovor o njenem predlogu spremembe uredbe o 

prospektu, s katerim želi uvesti prospekt EU za okrevanje, vključuje spremembo direktive o 

preglednosti, s katero se odloži začetek veljave zahteve, da se računovodski izkazi pripravijo 

v enotni elektronski obliki poročanja. Ta odlog ni bil vključen v prvotni predlog Komisije. Po 

mnenju Komisije odlog začetka uporabe enotne elektronske oblike poročanja ni v skladu z 

načeli Unije za boljšo pripravo zakonodaje in pravico Komisije do zakonodajne pobude. Zato 

to ne bi smelo predstavljati precedensa. Ker pa odlog začetka uporabe enotne elektronske 

oblike poročanja ne pomeni bistvene spremembe politike, temveč so razlog zanjo težki 

pogoji, s katerimi se podjetja zaradi pandemije COVID-19 soočajo, Komisija sprejetja tega 

odloga ne bo ovirala.


