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Povzetek 
Razprave o prihodnosti Evrope v Parlamentu so bile priložnost, ko so lahko voditelji držav in vlad 
javno razgrnili svoje poglede na to, kam bi se morala v prihodnosti usmeriti EU s 
sedemindvajsetimi državami članicami. Ti pogovori so po eni strani razkrili, na katerih političnih 
področjih so med govorniki največja razhajanja, po drugi strani pa se je tudi pokazalo, da so 
njihovi pogledi v mnogočem sorodni. Vsi so se strinjali, da ima članstvo v Uniji svoje prednosti, 
saj prinaša bodisi gospodarske ugodnosti bodisi varnostne koristi. Vsi so tudi menili, da države 
članice izzivov 21. stoletja ne bodo mogle rešiti same, in to ne glede na velikost ali gospodarsko 
uspešnost. Zato so poudarjali, da nam je v EU potrebna enotnost in da moramo obvarovati naše 
skupne vrednote, čeprav te morda na prvi pogled izhajajo iz različnih virov.  

Govorniki so torej pripoznali dodano vrednost EU, a tudi poudarili, da je treba okrepiti povezavo 
med upravnim aparatom EU in državljani. Nekateri so želeli, da bi bili državljani bolj vključeni v 
proces odločanja, drugi so jih želeli bolje informirati o dosežkih Unije. V razpravah se je pokazalo, 
da ni dosti želje po reformah primarnih pogodb, torej bo treba izboljšave in popravke opreti na 
sedanjo pravno ureditev. Pri opredeljevanju političnih potreb in prednostnih nalog so bile 
najpogosteje omenjene migracije, podnebne spremembe in varnost. A tako kot pri drugih 
političnih področjih državniki tudi tu niso bili enakega mnenja, koliko intenzivno naj bi jih 
pomagala urejati Unija. Ostaja kritično vprašanje, ali bi bilo treba opustiti načelo soglasja, in če 
da, na katerih področjih. V analizi se je pokazalo, da včasih na izbiro teme (npr. brezposelnost) ni 
vplivala samo govornikova politična pripadnost, temveč tudi sprotni mednarodni dogodki (npr. 
trgovinski spor z ZDA) ali tema, ki je bila ravno aktualna na ravni EU (npr. vodilni kandidati ali 
spitzenkandidati). Razprave so bile voditeljem držav in vlad dobra odskočna deska za lastne 
predloge. Porodile so se nove, čeprav tudi nasprotujoče si zamisli, in to tako o sorodnih političnih 
področjih kot o širših institucionalnih vprašanjih.  

Na osrednjem političnem področju tega dokumenta, torej ko je govora o ekonomski in monetarni 
uniji, je nekaj razhajanj glede pristopov za zmanjševanje tveganj (npr. glede uravnoteženega 
proračuna in zdravega bančnega sistema) in glede tega, ali je med državami članicami potrebna 
večja solidarnost. Kot enovito se je izkazalo mnenje, da je na področju migracij potrebna skupna 
strategija EU, čeprav mnenja glede reforme skupnega evropskega azilnega sistema niso enaka 
niti niso stališča do solidarnosti ali prožnosti. Na socialnem področju je večina govornikov 
podprla evropski steber socialnih pravic. Večina jih je menila, da bi bilo treba na ravni EU dati 
prednost socialni politiki in politiki socialne pomoči, nekateri pa so predlagali celo evropsko 
minimalno plačo ali zavarovanje za primer brezposelnosti. Pri trgovinskih vprašanjih so pogosto 
omenili, da se je treba varovati protekcionizma ali nacionalističnih pristopov, a da moramo 
vseeno bolje zaščititi strateške interese EU in ohraniti naše socialne in okoljske standarde. Na 
področju večletnega finančnega okvira so se nekateri dotaknili obsega unijskega proračuna in so 
ga v enaki meri želeli bodisi oklestiti bodisi povečati ali pa ga na splošno bolje uskladiti s 
potrebami EU. Tudi tu pa niso bili enakih misli, ali bi bilo treba izdatke za strukturno in kohezijsko 
politiko ohraniti, kakršni so zdaj. Pri vprašanjih varnosti in obrambe so bili podobnega mnenja, 
da se EU srečuje z zunanjimi pritiski in grožnjami ter da je treba dobro poskrbeti za varnost in 
obrambo. In čeprav sta še vedno pomembna dejavnika čezatlantsko povezovanje in 
mnogostranskost, je večina govornikov poudarila pomen stalnega strukturnega sodelovanja in 
Evropskega obrambnega sklada. Pri institucionalnih vidikih varnosti in obrambe pa ostajajo 
nekatera nasprotja. Stališča voditeljev o podnebnih spremembah in energiji so vsa pokazala, da 
soglašajo glede nadnacionalne narave teh izzivov. Razpravljali so o zmanjševanju ogljikovih 



EPRS | Služba Evropskega parlamenta za raziskave 
  
 

II 

emisij in ogljično nevtralnem gospodarstvu do leta 2050, obenem pa poudarili, da je treba 
spodbujati energijo iz obnovljivih virov, diverzificirati oskrbo in povečati energijsko učinkovitost. 
Glede institucionalnih vidikov so poudarili, da je potrebna večja udeležba državljanov. Razhajali 
pa so se v trditvah, ali nam je potrebne več ali manj Evrope. 
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1. Uvod 
Po odločitvi Združenega kraljestva o izstopu je predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani 
najavil, da bo v naslednjem letu in pol, to evropskih volitev maja 2019, med plenarnimi zasedanji 
gostil serijo razprav o prihodnosti Evrope. K sodelovanju je povabil voditelje držav in vlad ter druge 
pomembne evropske osebnosti, da bi na demokratičnem in odprtem forumu z začetkom spomladi 
2018 predstavili svoje poglede. V institucionalni zgodovini Parlamenta je bil to prvi korak, zanj pa se 
je odločil v pravem trenutku, saj so vsi ti govori in zamisli dragoceno prispevali k obnovljeni 
stabilnost in jasnosti evropskega projekta. 
V razpravi je sodelovala večina voditeljev držav in vlad v Uniji. Dvajseterica se jih je odzvala na 
povabilo (prikaz 1) in med plenarnimi zasedanji Parlamenta uradno predstavila svoja stališča (prikaz 
2), o čemer so nato razpravljali s poslanci. Dogodek naj bi se prvotno končal z letom 2018, a so 
razprave tekle vse do zadnjega plenarnega zasedanja aprila 2019. Postale so edinstvena priložnost 
za razmislek o prihodnosti Evropske unije in za ozaveščanje državljanov in politikov o evropskem 
vrhu 9. maja 2019 v Sibiuju v Romuniji in o evropskih volitvah proti koncu meseca. 

Prikaz 1 – Udeleženci razprav o prihodnosti Evrope v Evropskem parlamentu (2018–2019) 

 
Vir podatkov: EPRS. 

Prikaz 2 – Države članice, katerih voditelji so sodelovali v razpravah o prihodnosti Evrope v 
Evropskem parlamentu (2018–2019) 

 
Vir podatkov: EPRS. 
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2. Trendi, podobnosti in razlike v razpravah o prihodnosti 
Evrope 

V razpravah so državniki obravnavali mnoge teme in predstavili raznolike vizije. Vsi so se osredotočili 
na nekaj tem in pri tem pokazali različne nacionalne interese, stopnjo blaginje ali politično 
pripadnost. Z analizo je mogoče ugotoviti poglavitne podobnosti in razhajanja med govori in 
prepoznati osrednja sporočila, o katerih bi se mogli strinjati vsi govorniki. 

Če preučimo govore vseh 20 državnikov, ki so poslancem spregovorili v okviru razprav o prihodnosti 
Evrope1, lahko prepoznamo vrsto skupnih točk in teženj in tudi razhajanj. Naj začnemo pričujoči 
pregled s skupnimi sporočili, o katerih bi se strinjali vsi govorniki, nato pa bomo razčlenili njihove 
poglede na to, kateri so poglavitni izzivi za EU. Razlike pri poudarkih bodo prikazane predvsem v 
izbiri političnih tem, v bolj ali manj pogostem navajanju konkretnih vprašanj in v pozornosti, 
namenjeni posameznim temam. Z zgledi bomo pokazali, zakaj so nekateri govorniki o nekaterih 
temah govorili pogosteje in več kot drugi. Razdelek bomo sklenili s predlogi, ki so jih državniki podali 
v teh razpravah.  

Skupna sporočila 
Govorniki so se osredotočili na različne elemente ali dajali poudarek različnim političnim področjem, 
vendar je mogoče pri analizi prepoznati osrednja sporočila, o katerih so načeloma soglašali. 

Članstvo v EU je smiselno 
Vsi gostje so poudarili, da članstvo v Evropski uniji njihovi državi koristi. Mnogi so to ponazorili z 
izboljšanim gospodarskim položajem svoje države. Večina je tudi poudarila, da EU prinaša dodano 
vrednost na področju varnosti, svobode, demokracije ali pravne države. Predsednik nizozemske 
vlade Mark Rutte je dejal, da prav vsem državam članicam koristi enotni trg, monetarna unija in 
prosto gibanje oseb. A po njegovih besedah je enako pomembno, da nam Unija zagotavlja varnost, 
stabilnost in vladavino prava. Kot drugo korist članstva so mnogi gostje omenili, da Unija jamči za 
mir. To njeno vlogo jih je več orisalo z zgodovinskega vidika, a hrvaški minister Andrej Plenković je 
poudaril, da je tudi dandanašnji enako relevantna kot v preteklosti. 

Tudi luksemburški premier Xavier Bettel je menil, da prednosti, ki jih prinaša članstvo države v Uniji, 
prepogosto jemljemo za samoumevne. Nekateri drugi, na primer predsednik estonske vlade Jüri 
Ratas, so se tu celo sami zavzeli in priznali, da morajo tudi sami večkrat spregovoriti o prednostih 
enotnega trga in enotne valute za podjetja, o prostem gibanju ljudi in o tem, kakšne koristi 
študentom prinaša Erasmus. 

Skupno reševanje izzivov  
Enovite poglede so imeli državniški gostje tudi o tem, da se nobena država članica ne more sama 
spoprijeti z izzivi 21. stoletja. Portugalski predsednik vlade Antonio Costa je vse opomnil, da države 
članice same brez EU ne morejo rešiti prav nobenega večjega izziva, in to ne glede na bogastvo ali 
velikost. 

                                                             

1 Predsednik slovenske vlade Marjan Šarec je povabilo Evropskega parlamenta sprva sprejel, nato pa je sklenil, da v 
razpravi ne bo sodeloval. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Ohranitev enotnosti EU 
Vsi govorniki so sicer omenili, da je enotnost nujna, a romunski predsednik Klaus Iohannis je prav na 
to misel oprl ves svoj govor. Tudi nizozemski premier Mark Rutte jo je jedrnato povzel, ko je dejal, 
da je enotnost prihodnost Evrope. In pogosto je bila omenjena v isti sapi s potrebo po izkazovanju 
solidarnosti. 

Obvarovanje vrednot EU 
Redna tema je bila tudi, da je pomembno znotraj in zunaj EU ohraniti in obraniti evropske vrednote. 
Španski ministrski predsednik Pedro Sanchez je poudaril, da moramo prav v tem času obvarovati in 
obraniti vrednote, zaradi katerih je ta naš projekt edinstven in nam ga zavida ves svet. Ob evropskih 
vrednotah je bil pogosto omenjena tudi evropska identiteta. Res pa je, da je na primer predsednik 
poljske vlade Mateusz Morawiecki, evropsko identiteto oprl na krščanstvo, medtem ko je večina 
drugih, med njimi romunski predsednik Klaus Iohannis, poudarjala, da ta identiteta temelji na 
načelih, vrednotah in skupnih interesih. 

Pomembna vloga državljanov EU 
Vsi voditelji držav in vlad, ki so nastopili pred Parlamentom, so poudarili, kako pomembno vlogo 
imajo evropski državljani. Za večino je bil najpomembnejši odgovor na izzive, s katerimi se EU sooča 
(gl. razdelek 2.2 spodaj), boljše komuniciranje z državljani, predvsem glede na porast 
evroskepticizma in populizma. Tu lahko zaznamo dve različni možnosti, ki pa se dopolnjujeta: 
nekateri govorci so menili, da je treba bolj pritegniti državljane v procese in odločanje EU ter za to 
uporabiti dialog z državljani in druge oblike neposredne demokracije. Drugi pa so poudarili, da je 
treba državljanom bolje predstaviti koristi EU in zares izpolniti njihove najpomembnejše potrebe. 
To je na primer povzel švedski premier Stefan Löfven, ko je dejal, da mora EU nenehno dokazovati 
svojo vrednost v vsakodnevnem življenju ljudi, pa tudi, da je pomembna za njihova pričakovanja 
glede prihodnosti. Predsednik irske vlade Leo Varadkar je pokazal, da se oba pristopa dopolnjujeta. 
Menil je, da morajo državljani začutiti dejanske koriti Evrope, da jo morajo sprejeti z odprtimi rokami, 
a tudi dejavno sodelovati pri njenem nadaljnjem razvoju. 

Reformiranje EU v obstoječem pogodbenem okviru 
Skupno stališče vseh je bilo tudi, da je treba Unijo reformirati. Več jih je izrazilo kritiko o uspešnosti 
EU, nekateri pa so menili, da je reforma potrebna zaradi sodobnih izzivov, pred katerimi stojimo. V 
obeh primerih je bila izražena želja po reformi v sedanjem pogodbenem okviru, saj naj bi bil dovolj 
prožen, da bo omogočal potrebne spremembe. Mnogi, med njimi predsednik belgijske vlade 
Charles Michel, so celo prepričani, da bi bilo spreminjanje pogodbenega okvira v tem trenutku celo 
protiproduktivno. Nekateri so poudarili, da bi lahko v te namene uporabili okrepljeno sodelovanje, 
drugi pa so predlagali tako imenovano Evropo več hitrosti. 
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Preglednica 1 – obravnavane teme po govornikih 
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Poglavitni izzivi za Evropo 
Povabljenci so spregovorili o številnih izzivih, na katere je EU naletela v zadnjem času, predvsem o 
gospodarski in finančni krizi, migracijah in begunski krizi ter tudi o izstopu Združenega kraljestva iz 
EU. Nato so predstavili poglavitne aktualne in prihodnje izzive (gl. prikaz 3). 

Prikaz 3 – Najpomembnejši izzivi, na katere so opozorili govorniki 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Izzive lahko razdelimo v tri sklope: i) posamezna področja politike, ii) politični izzivi in iii) mednarodni 
izzivi. 

Od izzivov v politikah so bili najpogosteje omenjene migracije, podnebne spremembe in varnost. 
Ta področja so bila najpogosteje navedena v vseh treh gornjih sklopih (i, ii in iii). Med drugimi 
pomembnimi izzivi sta bila omenjena digitalizacija in gospodarski razvoj. Ko je beseda tekla o 
političnih izzivih, je večina govornikov izrazila zaskrbljenost zaradi vse večje oddaljenosti institucij 
od državljanov in menila, da je treba spremeniti politično in institucionalno delovanje EU. 
Predsednik belgijske vlade Charles Michel je govoril o temeljni krizi zaupanja v javne institucije, 
vključno z evropskimi institucijami, pa tudi v tradicionalne medije. Mnogi ta pojav povezujejo z 
vzponom populizma. Več govornikov je v populizmu videla veliko grožnjo, a italijanski premier 
Giuseppe Conte je menil, da je to priložnost, da zaobrnemo proces razhajanja med tistimi, ki vladajo, 
in tistimi, ki se jim vlada. Slovaški predsednik vlade pa je zatrjeval, da EU ni neki namišljeni oddaljeni 
Bruselj, temveč da smo Evropska unija mi vsi.  

Vsi gostujoči državniki so sicer soglašali, da morajo države članice skupaj nastopiti zoper vse te 
izzive, a so se njihova stališča razlikovala v tem, kako natančno naj bi to potekalo. Nekateri so trdili, 
da je treba nekatere pristojnosti vrniti na raven držav članic. Poljski premier Mateusz Morawiecki je 
celo pozval k oblikovanju „Unije narodov 2.0“. Drugi so menili, da nam je potrebne več Evrope, a 
zgolj na posameznih področjih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k večji „evropski 
suverenosti“ in posodobitvi evropske ravni.  
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Bilo je nekaj pozivov k opustitvi načela soglasja, tako je na primer menil španski premier Pedro 
Sanchez. Nekateri drugi pa so poudarjali, da je treba odločanje s konsenzom ohraniti, tako ciprski 
predsednik Cipra Nikos Anastasiadis. 

Med mednarodnimi izzivi so bili najpogosteje omenjeni nestabilnost v soseščini (geopolitična 
nestabilnost ali konflikti ob mejah EU), izzivi za mnogostranski red in ureditev, po besedah gostov 
predvsem zaradi vse slabših čezatlantskih odnosov in ruske agresije. Poleg tega je bilo med mislimi 
o spreminjajoči se svetovni ureditvi izraženo opažanje, da na svetovno prizorišče vstopa vse 
dejavnejša in samozavestnejša Kitajska, v nekoliko manjši meri pa tudi drugi akterji, na primer Indija. 
Po mnenju gostov je globalizacija samostojen izziv in ima večdimenzionalne učinke, na primer 
zmanjševanje evropske konkurenčnosti in vse večje socialne razlike. 

Osrednje teme in prednostne naloge 
Pri problematiki na različnih področjih politike, ki so jih obravnavali voditelji držav in vlad, je treba 
razlikovati med skupnim številom vprašanj, o katerih so govorili, in med tem, koliko poglobljeno je 
bila vsaka tema obravnavana. 

Število in izčrpnost tem po govornikih 
Večina predsednikov je v svojem govoru omenila 15 tem od 27, ki so orisane v preglednici 1. Zaznati 
je bilo mogoče, da je prvem govoru januarja 2018 nastopilo več tem, v bolj nedavnih pa se je 
povprečno število tem skrčilo. 

Prikaz 4 – Število tem po govornikih 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Največ tem je obravnaval luksemburški ministrski predsednik Xavier Bettel, bilo jih je kar 21, najmanj 
pa danski premier Lars Løkke Rasmussen, osem. Če samo preštejemo teme, pa seveda ne dobimo 
popolne slike.  
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Prikaz 5 – Izčrpnost posameznih tem 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Poleg golega števila omenjenih tem je treba upoštevati tudi, koliko časa so jim govorniki namenili. 
Če to razdelimo v tri kategorije (malo, srednje veliko in veliko časa) in če primerjamo zgodnejše in 
kasnejše govornike, zaznamo splošno težnjo, da je bilo posameznim temam namenjenega vedno 
manj časa. To pomeni, da so kasnejši govorniki obravnavali manj tem in jim namenili tudi manj 
pozornosti v smislu politik. Po posameznih govornikih seveda zaznamo razlike med številom 
predstavljenih vprašanj in tem, koliko poudarka so bila deležna. Tako sta se Lars Løkke Rasmussen 
in Mark Rutte povprečno dotaknila manjšega števila področij, a sta o vsaki obravnavani tematiki 
govorila relativno dolgo. Nasprotno je bil estonski predsednik vlade Jüri Ratas eden od govornikov 
z največ temami, a je o vsaki govoril razmeroma malo. Nekateri drugi, na primer luksemburški in 
poljski premier, so imeli kombinacijo večjega števila tem in vsaki namenili precejšnjo pozornost v 
smislu politik (gl. prikaza 4 in 5).  

Pogostost in poglobljenost posameznih tem 
Če torej pri posameznih temah primerjamo tovrstno pozornost, lahko zaznamo povezavo med 
pogostostjo vsake teme in tem, koliko izčrpno je bila obravnavana. 
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Prikaz 6 – Pogostost posameznih tem 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Od posameznih področij so vsi govorniki omenili migracije. Pogosto je nastopalo tudi podnebje 
(90 % govorov), večletni finančni okvir (85 %) in obramba (85 %). Manj pogosto so bili omenjeni 
razvojna politika (20 %), transport (20 %) ter hrana in zdravje (5 %). Če si ogledamo povprečno 
pozornost, namenjeno posameznim temam, prikaz 7 prikazuje, da so je povprečno največ dobile 
migracije, socialna politika, večletni finančni okvir in obramba. V povprečju so bile najmanj 
poglobljeno obravnavane teme transport, evropske volitve, energija, izobraževanje in kulture. 

Prikaz 7 – Čas, namenjen posameznim temam 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Ob teh dveh razsežnostih postane jasno, da so bile omenjene teme povprečno deležne tudi 
precejšnje pozornosti. Nekatere sicer precej več, na primer migracije, večletni finančni okvir in 
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obramba, manj pa razvojna politika in promet, in to v obeh pogledih. Pri nekaterih temah, na primer 
socialni politiki, pa je zaznati razhajanje med pogostostjo in poudarkom. Šest govornikov na primer 
socialne politike sploh ni omenilo, medtem ko so ji drugi dali skoraj največ poudarka, takoj za 
migracijami. Ravno nasprotno se je zgodilo s podnebno temo, ki je bila druga najpogosteje 
omenjena, a je bila vseeno deležna manj poudarka kot osem drugih tematik.  

Prikaz 8 – Pogostost in tehtnost posameznih tem 

 

Vir podatkov: EPRS. 

Možne razlage, zakaj so govorniki posameznim temam namenili 
različno veliko časa 
Govorniki so izrecno izpostavili nekatera vprašanja, drugih pa skoraj niso omenili, in za to je seveda 
veliko razlogov. Razhajanja lahko deloma pojasnimo z različnimi prednostnimi nalogami 
posameznih držav članic, pa tudi s strankarsko pripadnostjo. Tako so vsi govorniki iz levega 
političnega spektra velik delež svojega govora namenili socialni politiki. 

Večina gostov, ki so govorili o brezposelnosti, prihaja iz držav, kjer je nedavno močno upadla stopnja 
zaposlenosti ali kjer še vedno vlada visoka brezposelnost. Izjema je bila nemška kanclerka Angela 
Merkel, ki je govorila o brezposelnosti, čeprav v Nemčiji to ni najtežji problem. Pedro Sanchez in 
Giuseppe Conte, oba iz držav, kjer še vedno vlada visoka brezposelnost, sta imela konkretne 
predloge, kako se z njo spopasti na evropski ravni. Pedro Sanchez je predlagal, da bi uvedli evropsko 
zavarovanje za primer brezposelnosti, Giuseppe Conte pa je poudaril, da se mora novi evropski 
zakonodajalec boriti proti brezposelnosti in bolj odločno podpreti rast. Druge razlike si lahko 
pojasnimo s koledarskim nastopanjem posameznih tem (na primer če je bila ravno obravnavana v 
okviru Evropskega sveta ali Evropskega parlamenta ali če je bila ravno na njunem dnevnem redu). 
Dober zgled je koncept nadnacionalnih volilnih list. Prvih šest govornikov je namreč to temo 
vključilo v svoj govor, medtem ko naslednjih 14 govornikov sploh ni govorilo o njej, saj ni bila več 
aktualna. Enako velja za volilni proces z vodilnimi kandidati (ali spitzenkandidati). Podoben primer je 
tudi trgovina, saj je med januarjem in majem 2018 o njej razpravljalo več govornikov kot kasneje. 
Pojasnilo je, da je bil trgovinski spor z ZDA ravno v tistem času v kritični fazi in da je bil obravnavan 

pogostost

poudarek
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tudi na večini zasedanj Evropskega sveta, dokler o tem ni bil 17. maja 2017 med evropskimi voditelji 
držav in vlad dosežen sporazum.  

Priložnost za nove predloge 
Razprave o prihodnosti Evrope niso bile zgolj mesto za pretresanje različnih pogledov na prihodnost 
EU, marveč tudi priložnosti za odpiranje in obravnavanje novih tem in konkretnih predlogov. To 
priložnost je izkoristila več kot polovica govornikov in prinesla nove predloge na različnih področjih 
politike. Nekateri so predlagali specifične cilje na posameznih področjih, na primer na področju 
podnebnih sprememb, drugi pa so predlagali nove mehanizme medsebojnega pregleda na 
področju pravne države ali kot podporni proces za večje ekonomsko zbliževanje. Mnogi so se 
osredotočili na vprašanja posameznih politik, nekaterih pa so imeli tudi predloge glede 
institucionalne ureditve EU. Ti so sicer težili v medsebojno nasprotno smer, kajti nekateri pozivajo k 
nadgradnji institucij EU in opustitvi načela soglasja na več področjih politike, drugi pa so želeli, da 
bi države članice spet dobile več pristojnosti.  

Preglednica 2 – Konkretni predlogi posameznih govornikov 
Govorniki Politična področja in 

teme 
Predlogi 

António Costa evropski semester mehanizem približevanja, s katerim bi državam 
pomagali izboljšati potencial za rast 

Emmanuel Macron sodelovanje 
državljanov 

posvetovanje z državljani o prihodnosti Evrope 

Emmanuel Macron podnebje minimalna spodnja meja cene ogljika 
Emmanuel Macron migracije program za podporo lokalnim organom pri 

sprejemanju in vključevanju beguncev 
Charles Michel pravna država mehanizem medsebojnega pregleda na 

področju pravne države 
Mark Rutte podnebje  zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 

55 % do leta 2050 
Mateusz Morawiecki razvojna politika evropski razvojni sklad za Afriko 
Mateusz Morawiecki institucionalna raven Unija narodov 2.0: drugačna zasnova razmerja 

med nacionalnimi državami in sodelovanja na 
evropski ravni  

Aleksis Cipras socialna politika nova socialna pogodba za Evropo 
Angela Merkel varnost in obramba ustanovitev evropskega varnostnega sveta 
Pedro Sánchez socialna politika zavezujoča strategija za enakost med spoloma 
Pedro Sánchez socialna politika evropski sistem zavarovanja za primer 

brezposelnosti 
Pedro Sánchez institucionalna raven odprava soglasja glede zunanjih in davčnih 

zadev, večletnega finančnega okvira in pravne 
države 

Juha Sipilä kmetijstvo sklad EU-Afrika za gozdove 
Giuseppe Conte institucionalna raven pooblastilo Evropskemu parlamentu za splošni 

nadzor nad odgovornostjo drugih evropskih 
institucij 

Stefan Löfven goljufije na škodo 
proračuna EU. 

pristop Švedske k Evropskemu javnemu 
tožilstvu 

Vir podatkov: EPRS. 

https://www.consilium.europa.eu/sl/meetings/international-summit/2018/05/17/
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3. Pregled razprave o ključnih področjih politike 

Ekonomska in monetarna unija 

Novosti politike 
 

 

 

Evropska ekonomska in monetarna unija (EMU) je začela delovati leta 1992. Vključuje enotno valuto 
in neodvisno monetarno politiko, ki jo vodi Evropska centralna banka (ECB), fiskalna pravila in precej 

ohlapen okvir za usklajevanje in nadzor ekonomskih politik 
držav članic. Nedavno sta bila sprejeta tudi enoten pravilnik 
in enoten okvir za nadzor za finančne institucije v 
euroobmočju.2 Evropska monetarna unija je imela ključno 
vlogo pri spodbujanju stabilnosti cen, trgovine in 
finančnega povezovanja ter podpiranju enotnega trga. 
Kljub temu so se pri finančni in državni dolžniški krizi 

pokazale 
pomanjkljivosti pri njeni zasnovi. Evropski odziv na krizo 
je bil večplasten. Na eni strani so bili sprejeti monetarni 
in fiskalni ukrepi3, na drugi pa je bil izboljšan regulativni 
okvir za evropsko gospodarsko upravljanje, med drugim 
zato, da bi izboljšali fiskalni in makroekonomski nadzor.4 

Poleg tega so se v letu 2012 začele razprave5 o tem, kako bolje povezati okvire za finančni sektor, 
proračunske zadeve in gospodarsko politiko ter pri tem povečati demokratično legitimnost in 
odgovornost.6 Dodaten zagon je priskrbela Evropska 
komisija, ko je marca 2017 objavila belo knjigo o prihodnosti 
Evrope7, nato pa še dokument za razpravo o poglobitvi 
ekonomske in monetarne unije8. Predsednik Komisije je v 

                                                             

2 Krajši pregled te teme lahko najdete na spletni strani Komisije: Kako deluje ekonomska in monetarna unija?; spletnih 
straneh Evropske centralne banke: 20 let evra, Neodvisnost in Enotni mehanizem nadzora; ter spletni strani Evropskega 
bančnega organa: Enotni pravilnik. 

3  Nekonvencionalni ukrepi monetarne politike ECB, dvostranska posojila med državami članicami in vzpostavitev 
podpornih mehanizmov, kot je evropski mehanizem za stabilnost (ESM). 

4  V tem okviru je bilo sprejetih osem novih uredb in direktiv EU (t. i. šesterček in dvojček) ter dve medvladni pogodbi 
(Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju ter pakt „evro plus“).  

5 Izraz „razprave“ se uporablja tako za pobude Komisije kot tudi za posvete predsednika Evropske komisije, predsednika 
vrha držav euroobmočja, predsednika Evroskupine, predsednika Evropske centralne banke in predsednika Evropskega 
parlamenta. 

6 Pomembni mejniki v tem procesu so bili sporočilo Komisije iz leta 2012 z naslovom „Načrt za poglobljeno in pravo 
ekonomsko in monetarno unijo“, poročilo predsednika Evropskega sveta v sodelovanju s predsedniki Evropske 
komisije, Euroskupine in Evropske centralne banke iz decembra 2012 z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in 
monetarni uniji“ ter poročilo iz leta 2015 „ Dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije“, ki so ga pripravili 
predsedniki štirih omenjenih institucij skupaj s predsednikom Evropskega parlamenta. 

7  Evropska komisija, Bela knjiga o prihodnosti Evrope:pot naprej. 
8  Evropska komisija, dokument za razmislek o poglobitvi ekonomske in monetarne unije 

„Bančna unija in navsezadnje tudi evropski sistem jamstva za vloge sta odvisna od 
predhodnega zmanjšanja tveganj v posameznih državah in sta medsebojno povezana. 
Evropska solidarnost in odgovornost posameznih držav sta dve plati iste medalje.“ 
Angela Merkel 

„Zamisel o reševanju (...) težav s stalnimi 
fiskalnimi transferji je za nas 
nesprejemljiva. Za preprečevanje 
gospodarskih pretresov sta potrebna 
uravnotežen proračun in nizek delež 
dolga.“ 
Juha Sipilä 

„Gospodarska varnost je enako pomembna 
kot varnost meja, blaginja Unije pa je odvisna 
od tega, ali smo sposobni zagotoviti trdno 
ekonomsko in monetarno unijo.“ 
Klaus Iohannis 

„Evro je v osnovi obljubljal večjo blaginjo, 
ne pa njeno prerazporeditev.“ 
Mark Rutte 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_sl
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.sl.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.sl.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.sl.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex:42012A0302(01)
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sl
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_sl
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govoru o stanju v Uniji septembra 2017 napovedal nadaljnje politične pobude za boljše upravljanje 
ekonomske in monetarne unije. Kmalu po tem je Evropski svet potrdil Agendo voditeljev9, v kateri 
je in povečati njegovo demokratično odgovornost, med drugim z okrepitvijo vloge Evropskega 
določil, da je treba do njegovega zasedanja junija 2018 sprejeti konkretne odločitve o reformi EMU. 
Nazadnje je Komisija decembra 201710 pripravila sklop predlogov in pobud za dokončanje 
ekonomske in monetarne unije, maja 201811 pa še dva predloga.  

V tem obdobju je Evropski parlament sprejel številne pomembne resolucije in s tem prispeval k 
razpravi o prihodnosti EMU.12 Podal je številna priporočila, v katerih je poudaril, da je treba 
poenostaviti sedanji okvir parlamenta in nacionalnih parlamentov ter z vključitvijo evropskega 
mehanizma za stabilnost in Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v pravni okvir EU, da 

je za konvergenco in stabilizacijo euroobmočja potrebna 
fiskalna zmogljivost, da je treba enotno zastopati evro v 
mednarodnih organizacijah (npr. v Mednarodnem denarnem 
skladu), bolje usklajevati javnofinančne politike, več vlagati v 
ključne sektorje ter izvesti davčne reforme za preprečevanje 
izogibanja davkom in davčnih utaj.  

Razprava o prihodnosti EMU pa je presegala zgolj evropske institucije. Francoski predsednik 
Emmanuel Macron je septembra 2017 v govoru na Sorboni reformo ekonomske in monetarne unije 
predstavil kot eno od šestih razsežnosti pobude za Evropo. Mesec dni zatem je takratni nemški 
finančni minister Wolfgang Schäuble svojim kolegom v Euroskupini poslal delovni dokument. Tretji 
pogled je prispeval dokument o stališču, ki so ga marca 2018 pripravili finančni ministri Danske, 
Estonije, Irske, Latvije, Litve, Nizozemske, Finske in Švedske.  

Zaradi različnih stališč držav članic13 se je Evropski svet znašel na mrtvi točki. Namesto konkretnih 
odločitev, ki naj bi bile sprejete junija 2018, kot obljubljeno v Agendi voditeljev, so v juniju, oktobru 
in decembru 2018 potekala intenzivna pogajanja na več srečanjih Euroskupine in vrhunskih 
srečanjih držav euroobmočja. Decembra so voditelji EU vendarle dosegli previden dogovor, da bo 
evropski mehanizem za stabilnost zagotovil skupni varovalni mehanizem za enotni sklad za 
reševanje. Prav tako so izrazili namero, da bodo do leta 2022 za državne obveznice euroobmočja 
uvedli klavzule enotnega delovanja na podlagi ene same odločitve in to zavezo vključili v Pogodbo 
o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost. V zvezi z evropskim sistemom jamstva za vloge 
pa so ugotovili, da je potrebno nadaljnje tehnično delo, ki ga mora opraviti delovna skupina na visoki 
ravni in poročati do junija 2019. Čeprav se niso vsi strinjali, da je funkcija za gospodarsko stabilizacijo 
potrebna, pa so bili bolj odprti glede zasnove, uvedbe in časovnega okvira instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost, ki bi bil del proračuna EU (po francosko-nemškem predlogu z dne 
16. novembra 2018). 

 

                                                             

9  Evropski svet, Agenda voditeljev. 
10  Glej sporočilo Evropske komisije Nadaljnji koraki za dokončanje evropske ekonomske in monetarne unije: načrt 

COM(2017)0821. 
11  Program za podporo reformam in evropska stabilizacijska funkcija za naložbe. 
12  Med drugim resolucije o ekonomskih politikah euroobmočja (2017/2114 (INI)), o pregledu okvira za gospodarsko 

upravljanje: ocena stanja in izzivi (2014/2145(INI)), o morebitnem razvoju in prilagoditvi obstoječe institucionalne 
ureditve Evropske unije (2014/2248(INI)), o boljšem delovanju Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske 
pogodbe (2014/2249(INI)) in o proračunski zmogljivosti evroobmočja (2015/2344(INI)). 

13  Medtem ko so nekatere države članice (pod vodstvom Francije) dale prednost ukrepom za porazdelitev tveganja, so 
se druge (z Nemčijo na čelu) osredotočile na pobude za nadaljnje zmanjševanje tveganja. 

„Zaradi neoliberalnega upravljanja 
krize se krepita šovinizem in 
desničarski populizem.“ 
Aleksis Cipras 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2015-0238
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2017-0050
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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Pregled razprave v Parlamentu 
 

Številni voditelji držav in vlad so v razpravi izrecno omenili, da je 
bančna unija ključnega pomena za zaščito prihrankov 
državljanov po vsej Evropi, in se odločno zavezali, da si bodo še 
naprej prizadevali za njeno uresničitev. Mnenja o tem, kako 
ukrepati in kdaj vzpostaviti evropski sistem jamstva za vloge, pa 
so se razlikovala. Voditelji fiskalno konservativnih držav članic so 

v glavnem težili k temu, da je najprej treba z bilanc stanja bank odpraviti slaba posojila, šele nato se 
bosta lahko jamstvo za vloge in reševanje bank opirala na skupni evropski finančni varovalni 
mehanizem, to pa zato, da ga po možnosti sploh ne bi bilo treba uporabiti. Razlikovala so se tudi 
mnenja glede ciljev novega proračuna euroobmočja, o katerih naj bi se pogajali v okviru večletnega 
finančnega okvira za obdobje 2017–2021. Čeprav si voditelji držav oziroma vlad niso bili enotni 
glede potrebe po stabilizacijski funkciji (za omilitev šoka gospodarske recesije), so bili bolj odprti za 
oblikovanje, izvajanje in časovno opredelitev „instrumenta za konvergenco in konkurenčnost“ 
(nastal je na podlagi francosko-nemškega predloga z dne 16. novembra 2018). 

Vsi voditelji držav oziroma vlad, ki so do zdaj sodelovali v razpravi, so izrazili podporo dokončanju 
EMU, vključno s predsednikom vlade Hrvaške, ki še ni članica euroobmočja. Vsi so se strinjali, da bo 
krepitev ekonomske in monetarne unije lahko preprečila nadaljnje krize in še bolj povezala Unijo. V 
zvezi z davčno politiko se njihova stališča v okviru razprave o prihodnosti Evrope zaenkrat še 
razhajajo. Na primer, za nekatere obdavčitev digitalnega gospodarstva ostaja nacionalni instrument, 
drugi pa ga dojemajo kot lastna sredstva EU. Vsi voditelji EU, ki so doslej sodelovali v razpravi, pa 
podpirajo skupna prizadevanja za odpravo škodljivih davčnih praks, zlasti davčnih goljufij in davčne 
utaje, ter premik k postopnemu usklajevanju osnove za davek od dohodkov pravnih oseb. 

Čeprav so voditelji držav oziroma vlad izrazili podporo hitremu 
dokončanju ekonomske in monetarne unije (EMU), se je med 
razpravo pokazalo, da imajo različna stališča o tem, kako naj EU 
ta cilj doseže. Tisti, ki se nagibajo k zmanjšanju tveganja, so 
vztrajali pri uravnoteženem proračunu in zdravih bančnih 
sistemih brez slabih posojil kot osnovnih pogojih za ureditve o 
delitvi tveganja, npr. v okviru evropskega sistema zajamčenih 

vlog v bančni uniji. Drugi pa bolj poudarjajo potrebo po krepitvi solidarnosti med državami 
članicami, s čimer bi preprečili finančne krize ter zaščitili prihranke državljanov. Sklepi Evropskega 
sveta in vrhov držav euroobmočja odražajo te razlike. Pri davčnih vprašanjih so voditelji držav 
oziroma vlad vztrajali, da se mora EU opremiti z orodji za boj proti davčnim utajam in izogibanju 
davkom, kar je bilo delno preneseno v zakonodajo. Nedorečeno pa 
ostaja vprašanje poštenega obdavčenja korporacij, zlasti tistih s 
precejšnjim digitalnim vplivom v podatkovnem gospodarstvu. Ker 
skupni evropski pristop še ni bil opredeljen, so se nekatere države 
članice odločile uvesti svoje davke za digitalna podjetja. 

„Verjamem v bančno unijo, ki bo 
varovala prihranke državljanov na 
vseevropski ravni in zmanjšala 
izpostavljenost posameznih držav 
članic.“ 
Leo Varadkar 

„Dokončanje ekonomske in 
monetarne unije je izziv, za katerega 
je potrebna resnična solidarnost med 
državami članicami, brez delitve EU 
na različna geografska območja.“ 
Giuseppe Conte 

„Preprečiti moramo, da bi se 
korporacije izogibale davkom. Prisiliti 
jih moramo, da bodo dosledno 
plačevale davke v državah, kjer 
dejansko poslujejo in ustvarjajo 
dobiček.“ 
Peter Pellegrini 

https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
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Migracije 

Novosti politike 
 

 

 

Od leta 2015 se Evropa spoprijema z najresnejšim migracijskim izzivom od konca druge svetovne 
vojne. Z doslej najbolj množičnimi prihodi beguncev in migrantov brez urejenega statusa v EU – 
največ jih je prispelo leta 2015 – se je pokazala vrsta pomanjkljivosti in vrzeli v politikah EU na 
področju azila, zunanjih meja in migracij. Predsednik Evropskega parlamenta Antonio Tajani je v 
govoru decembra 2017 izjavil: „Razdrobljeni odzivi so ravno nasprotno od učinkovitih rešitev. 
Potrebujemo močno evropsko strategijo, resnično usklajevanje in združevanje virov.“  

Čeprav so se rekordne migracije v EU v letih 2015 in 2016 do konca leta 2017 in leta 2018 umirile, se 
bo migracijski pritisk verjetno nadaljeval, upravljanje migracijskih tokov pa bo najverjetneje še 
naprej visoko na lestvici prednostnih nalog EU. To se med drugim izraža v vse večjih zneskih, 
prožnosti in raznolikosti financiranja EU za migracijske in azilne politike tako v sedanjem in 
prihodnjem proračunu EU kot tudi zunaj njunih okvirov. Učinkovita, pravična in trdna migracijska 
politika EU, prilagojena prihodnjim izzivom, kot jo opredeljuje Evropska komisija, vključuje 
vzpostavitev trdnega in učinkovitega azilnega sistema EU, zmanjšanje spodbud za nedovoljene 
migracije, reševanje življenj, varovanje zunanjih meja EU in zagotavljanje učinkovitejših zakonitih 
poti za zakonite migrante.  

Zaradi migracijskega pritiska so se pokazale pomanjkljivosti v 
skupnem evropskem azilnem sistemu, zato je Evropska komisija 
dala pobudo za njegovo reformo. Skoraj tri leta po uvedbi dveh 
svežnjev predlogov so institucije dosegle delni začasni dogovor 
o treh dosjejih (uredba o pogojih za azil, prenovljena direktiva o 
pogojih za sprejem in okvir EU za preselitev), pozneje pa v Svetu 
niso dobili končne podpore. Svet tudi ni mogel doseči skupnega 
stališča o drugih dveh dosjejih (dublinska uredba in uredba o azilnih postopkih). Razprave v Svetu o 
določitvi države članice, odgovorne za obravnavanje prošnje prosilca za azil (poznan tudi kot 
dublinski sistem), so že skoraj tri leta v fazi posvetovanj med državami članicami. Najbolj sporno 
vprašanje je doseganje kompromisa o načelih solidarnosti in pravične delitve odgovornosti za 
prosilce za azil. To je Komisijo spodbudilo, da kljub temu, da jih še ne more izvajati, predlaga začasne 
ureditve glede solidarnosti in odgovornosti za begunce in migrante, ki so bili na poti v Evropo rešeni 
med operacijami iskanja in reševanja, ki bi se uporabljale, dokler ne bosta začela veljati nova 
dublinska uredba in sveženj o skupnem evropskem azilnem sistemu. 

Migracije so hitro postajale vse pomembnejše na agendi 
EU, vendar se vlade niso mogle dogovoriti o notranjih 
vidikih evropske migracijske politike, zato je Komisija 
svojo pozornost postopoma preusmerila na sodelovanje 
s tretjimi državami pri obravnavanju migracijskih izzivov 

zunaj meja EU. Vključevanje migracij v politike razvojnega sodelovanja, kar je Evropski parlament 
obravnaval v svoji resoluciji iz aprila 2017, je postalo ena od glavnih prednostnih nalog v odnosih 
EU s tretjimi državami in eden od glavnih instrumentov za odvračanje od nedovoljenih migracij. EU 
se je zato osredotočila predvsem na tri glavne vzvode: partnerstvo s tretjimi državami prek 

„Zakonito priseljevanje pozitivno vpliva na razvoj našega gospodarstva, saj je izredno 
pomembno za sektorje, v katerih primanjkuje delavcev, in lajša enega od izzivov na naši celini, in 
sicer staranje prebivalstva.“ 
Pedro Sánchez 

„Nujno je potrebna takojšnja revizija 
skupnega evropskega azilnega 
sistema in dublinske uredbe za 
pravičnejšo porazdelitev 
migracijskega in begunskega 
bremena med državami članicami.“ 
Nicos Anastasiades 

„Sodelovanje s tretjimi državami je ključnega 
pomena za zmanjšanje nedovoljenih 
migracij.“ 
Jüri Ratas 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_sl.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20181204_com-2018-798-communication_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0124_SL.html
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razvojnega sodelovanja in humanitarne pomoči, zagotavljanje učinkovite politike vračanja in 
ponovnega sprejema ter boj proti tihotapljenju migrantov in trgovini z njimi. Čeprav povezava med 
razvojnimi pogoji in migracijskimi tokovi še zdaleč ni jasna, je EU vzpostavila več finančnih 
instrumentov in projektov, namenjenih reševanju izzivov vzdolž glavnih migracijskih poti, vključno 
z odpravljanjem temeljnih vzrokov za nedovoljene migracije, izboljšanjem pogojev za sprejem 
beguncev in njihovih družin ter pomočjo skupnostim, ki gostijo največ razseljenih oseb. Da bi 
povečala stopnjo vračanja migrantov brez urejenega statusa, se EU osredotoča na izboljšanje svojih 
zmogljivosti vračanja, sklenitev sporazumov o ponovnem sprejemu ali praktičnih ureditev (trenutno 
jih je vzpostavljenih 23) in vzpostavitev dialoga in partnerstev z glavnimi državami izvora in tranzita, 
vključno z Libijo in Turčijo. 

Z doslej najbolj množičnimi prihodi beguncev in migrantov 
brez urejenega statusa se je pokazala tudi vrsta pomanjkljivosti 
in vrzeli v politikah EU na področju zunanjih meja. To je vplivalo 
na delovanje schengenskih pravil, zaradi česar je bil v več 
državah članicah ponovno uveden mejni nadzor. Komisija je kot 
odgovor na te izzive začela izvajati obsežnejši postopek reform, namenjenih okrepitvi zunanjih meja 
z izboljšanjem povezav med nadzorom meja in varnostjo. Na eni strani so bili ukrepi za varovanje 
zunanjih meja Unije osredotočeni na strožja pravila EU za upravljanje meja ter povečanje in 
nadgradnjo pooblastil ustreznih agencij Unije, kot je Evropska agencija za mejno in obalno stražo. 
Na drugi pa so potekala prizadevanja za izboljšanje informacijskih sistemov EU, pri katerih so bile 
ugotovljene številne pomanjkljivosti, in tehnologij za upravljanje varnosti, kazenskih evidenc ter 
meja in migracij (schengenski informacijski sistem, vizumski informacijski sistem), vzpostavitev 
novih sistemov (Evropski sistem za potovalne informacije in odobritve, sistem vstopa/izstopa) in 
izboljšanje njihove interoperabilnosti. EU je začela tudi postopno vzpostavljati in izvajati evropsko 
integrirano upravljanje meja na nacionalni ravni in ravni Unije, s čimer bi omejila nezakonite 
migracijske tokove ter zmanjšala organizirani kriminal in tveganje terorističnih napadov. 

Migracije za EU niso le izziv, ampak tudi priložnost. Zaradi prihodnjih izzivov v smislu staranja 
prebivalstva in gospodarstva, ki je vse bolj odvisno od 
visoko kvalificiranih delavcev, bodo migracije pomembno 
orodje za izboljšanje vzdržnosti sistemov socialnega varstva 
v državah EU in za zagotavljanje trajnostne rasti njenega 
gospodarstva. Zato je Komisija predlagala pregled sistema, 
ki se uporablja od leta 2009, da bi omogočili prožnejše 

pogoje za sprejem, izboljšali postopke za sprejem in povečali pravice za visokokvalificirane delavce. 
Parlament in Svet sta sprejela svoji stališči o dosjeju, vendar so pogajanja zastala. Čeprav si 
Parlament prizadeva za njihovo nadaljevanje, pod pogojem, da prinesejo spremembe na nekaterih 
področjih v primerjavi s sedanjim sistemom, že več mesecev ni bilo napredka. Po mnenju Komisije 
privabljanje migrantov ni dovolj, temveč bi to morali spremljati ukrepi za njihovo učinkovito 
vključevanje v družbo, ki jih gosti. V ta namen je sprejela akcijski načrt in zagotavlja sredstva za 
podporo državam EU pri izkoriščanju gospodarskega, socialnega in kulturnega potenciala 
državljanov tretjih držav, vključno s prosilci za azil in begunci. 

Komisija je pozvala tudi k prizadevanjem za izboljšanje zakonitih poti v Evropo za humanitarne 
namene. S tem želi pokazati, da obstajajo alternative nedovoljenim migracijam. Da bi podprla 
najbolj ranljive osebe, ki potrebujejo mednarodno zaščito, in jim pomagala pri iskanju varne poti v 
Evropo, je Komisija skupaj z državami članicami vzpostavila več mehanizmov za preselitev, kot je 
program nujnih premestitev, ki se je zaključil leta 2017, in sedanji program, ki se bo iztekel oktobra 

„Migracije so sestavni del človeške 
zgodovine. Ne smemo se jih bati, 
temveč jih skušajmo razumeti.“ 
Charles Michel 

„Kaotične migracije vplivajo na zaupanje 
celotne družbe v sprejem beguncev, 
najhuje pa prizadenejo ravno begunce.“ 
Stefan Löfven 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:e3ce3318-0ef4-11e7-8a35-01aa75ed71a1.0008.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0385&rid=2
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=celex%3A32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1537433307192&uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/sl/pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017H1803&qid=1553091888470&from=SL
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2019. Vendar se vse zaveze še niso uresničile, Svet pa je zaustavil predlog o vzpostavitvi okvira Unije 
za preselitev. 

Pregled razprave v Parlamentu 
Vsi voditelji držav ali vlad, ki so sodelovali v razpravah 
Evropskega parlamenta o prihodnosti Evrope, so spregovorili 
tudi o migracijah in se strinjali, da so eden največjih izzivov, s 
katerimi se sooča EU. Strinjali so se tudi, da se ta izziv lahko 
obravnava le na ravni EU. Čeprav je večina voditeljev držav ali 
vlad poudarila, da je treba doseči napredek pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema in 
vprašanju premestitev, voditelji držav EU na kasnejših zasedanjih Evropskega sveta niso dosegli 
napredka glede notranjih vidikov politike migracij in azilne politike EU. Dvanajst govornikov je 
pozvalo k boljšemu sodelovanju z državami izvora in tranzita, mnogi med njimi pa celo k oblikovanju 
„Marshallovega načrta“ za Afriko. Osem govornikov je poudarilo tudi nadzor zunanjih meja EU in 
pomembno vlogo agencije Frontex pri tem. A samo Charles Michel in Pedro Sanchez sta omenila 
pozitivne vidike zakonite migracije. 

Na področju migracij so se stališča voditeljev držav ali vlad na več področjih zelo približala 
zahvaljujoč prizadevanjem v Evropskem svetu za oblikovanje skupne in celovite strategije EU od 
izbruha migracijske krize leta 2015. Vsi so potrdili, da so migracije velik izziv, ki ga je treba 
obravnavati skupaj na ravni EU. Številni govorniki so pozvali tudi k tesnejšemu sodelovanju z 
državami izvora in tranzita ter pozvali, naj se migracijski politiki EU namenijo dodatna sredstva. Še 
vedno pa ni bilo doseženo soglasje o reformi skupnega evropskega azilnega sistema, ki je po 
besedah številnih govornikov nujna. Številni so poudarili tudi odgovornost in solidarnost kot 
pomembni skupni vrednoti. Lars Løkke Rasmussen in Mateusz 
Morawiecki pa sta pozvala k večji prožnosti za države članice pri 
soočanju z izzivom migracij. Edini, ki je omenil negativni vpliv 
migracij na migrante same, je bil Stefan Löfven. 

Socialna razsežnost 

Novosti politike 

Kakšna je socialna razsežnost?  
Koncept socialne razsežnosti Evropske unije presega zgolj politiko zaposlovanja in socialno politiko, 
ki ju urejata naslova IX in X Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Njena dolga zgodovina 
sega v čas Rimske pogodbe. Medtem ko člen 3(3) Pogodbe o 
Evropski uniji (PEU) poziva k visoko konkurenčnemu 
socialnemu tržnemu gospodarstvu, člen 9 (horizontalna 
socialna klavzula) PDEU določa uravnoteženo gospodarsko 
rast in trajnostni razvoj skupaj s polno zaposlenostjo, visoko 
ravnjo socialne zaščite, enakostjo, spodbujanjem socialne 
pravičnosti in spoštovanjem raznolikosti. Poziva k 
upoštevanju socialnih vidikov na vseh področjih politike. Oba 
člena vplivata na vsebino ustreznih politik in programov EU ter na postopke, v katerih se oblikujejo 
in izvajajo. Izvajanje se lahko doseže s trdim (zakonodaja, gospodarsko upravljanje) in mehkim 
(razvoj politike z vzajemnim učenjem in smernice) pristopom. Slednji ima prednost na področjih 
politike, ki so pomembna za socialno razsežnost.  

„Vzroke za migracije, ki so načele 
ravnovesje naše družbe, lahko 
obravnavamo samo na evropski 
ravni.“ 
António Costa 

„Podpiramo prožnejši mehanizem 
solidarnosti, ki pa naj bo obvezen.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

„Socialna Evropa je tudi suverena Evropa. 
Je temelj, v katerega verjamemo. Razlike 
obstajajo, vendar jih ne smemo še 
povečevati. Bistvo evropske 
pustolovščine je tesnejša povezanost.“ 
Emmanuel Macron 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1557154556686&uri=CELEX:12016E/TXT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_IDA(2017)614579
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„Nov“ poudarek na socialni razsežnosti?  
Po tem, ko se je od leta 2004 urejanje socialne politike zaustavilo, čemur so kot odziv na finančno in 
gospodarsko krizo leta 2008 sledili varčevalni ukrepi, sta bili poglobitev ekonomske in monetarne 

unije ter krepitev njene socialne razsežnosti med 
prednostnimi nalogami Junckerjeve Komisije. V poročilu 
petih predsednikov (22. junij 2015) je bila izražena ambicija 
Evrope, da pridobi oceno AAA na socialnem področju, saj bi 
tako prispevala k pravični in uravnoteženi rasti, dostojnim 
delovnim mestom in varstvu delavcev, ter da posodobi 
zakonodajni okvir za trg dela in socialno državo v EU. V njem 
je bil predviden tudi obsežen razmislek o prihodnosti 

socialne razsežnosti EU, ki se je začel z dokumentom za razmislek o njeni socialni razsežnosti. Ta 
dokument je vseboval tri scenarije: i) poudarek izključno na prostem gibanju delavcev; ii) razvoj, kar 
bi šel v smer Evrope več hitrosti; in iii) resnična poglobitev ekonomske in monetarne unije v EU-27. 
Poleg tega so v dokumentu za razmislek o izkoriščanju potenciala globalizacije poudarjene tesne 
povezave med ekonomskimi in socialnimi politikami. V dokumentu o prihodnost financ EU je tudi 
predstavljeno, v kolikšni meri je mogoče finančno podpreti socialno razsežnost EU. 

Pomembni koraki  
Komisija je marca 2017 predlagala celovit referenčni okvir, evropski steber socialnih pravic („socialni 
steber“), za posodobitev trgov dela in socialne države v EU kot odziv na nove izzive in tveganja, 
vključno z brezposelnostjo mladih ter povečanjem števila netipičnih ali nestandardnih zaposlitev. 
Dvajset načel in pravic socialnega stebra, ki temeljijo na obstoječem socialnem pravnem redu, 
krepko presega zgolj socialno politiko ter obravnava enake možnosti in enak dostop do trga dela, 
poštene delovne pogoje, socialno zaščito in vključevanje. Socialni steber, ki so ga skupaj razglasili 
Komisija, Parlament in Svet, kaže zavezanost vseh treh institucij. 

Za izvajanje načel socialnega stebra so odgovorne države 
članice v sodelovanju s socialnimi partnerji. EU podpira ta 
prizadevanja z aktiviranjem glavnih orodij politike EU, in 
sicer: zakonodaja, smernice, upravljanje in financiranje. Na 
področju zakonodaje in smernic je Evropski parlament pozval 
k sprejetju novih ukrepov za posodobitev sveta dela, socialne 
zaščite in izobraževanja. Dosežen je bil napredek pri izvajanju 

socialnega stebra z uvedbo zakonodajnih in nezakonodajnih ukrepov na ravni Unije in držav članic, 
vključno z izboljšanjem socialnega dialoga na vseh ravneh. Za krepitev socialnih vidikov upravljanja 
v vsebinskem smislu so se v okviru evropskega semestra za leti 2018 in 2019 uporabili socialni 
kazalniki, ki spremljajo socialni steber. Evropski parlament je leta 2017 ponovno poudaril zamisel o 
uvedbi postopka za spremljanje socialnih neravnovesij pri pripravi priporočil za posamezne države. 
Rešiti je treba še več vprašanj v zvezi s krepitvijo socialnih vidikov procesa semestra, vključno s 
pomenom demokratičnega nadzora, in hkrati poglobiti ekonomsko in monetarno unijo. Nazadnje 
je Evropska komisija aprila 2019 začela razpravo o tem, da bi v Svetu glede nekaterih področij 
socialne politike prešli s soglasja na glasovanje s kvalificirano večino, s čimer bi razširili omejene 
pristojnosti EU, vključno s Parlamentom. Na financiranje EU 
bo močno vplivala razprava o večletnem finančnem okviru za 
obdobje po letu 2020 in njeni rezultati. Parlament je pripravil 
več predlogov za zagotovitev finančne podpore za nove 
prednostne naloge ter višjih zgornjih meja za plačila, pa tudi 

„Evropa pa ni zgolj skupni trg. Če nekoliko 
prilagodim besede Jacquesa Delorsa, v 
skupni trg se ne zaljubiš. Delovati moramo 
vzporedno z evropskim socialnim 
modelom, ki spodbuja navzgor usmerjeno 
socialno konvergenco v vseh državah 
članicah.“ 
Xavier Bettel 

„To, kar Evropa danes potrebuje, ni manj 
solidarnosti in več meja, temveč nova 
socialna pogodba za socialno kohezijo in 
blaginjo naših narodov. ... Potrebuje 
pravno zavezujoč evropski steber 
socialnih pravic.“ 
Aleksis Cipras 

„Eden od naših dosežkov je naš socialni 
model, ki ga je treba še izboljšati, hkrati pa 
spodbujati dialog s socialnimi partnerji in 
upoštevati socialno kohezijo.“ 
Andrej Plenković 

https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_sl
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_sl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_sl
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2017-0010
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=sl&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2017-0039&language=SL&ring=A8-2017-0037
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8-TA-2019-0202&language=SL&ring=A8-2019-0162
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2018-0077
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SL&reference=P8-TA-2018-0449
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za vzpostavitev več sinergij med skladi, kot sta Kohezijski sklad in ESS +, ter povezave med porabo 
in uspešnostjo. V dokumentu za razmislek iz leta 2019 o trajnostni Evropi do leta 2030 je poudarjeno, 
da morajo socialne naložbe ostati prednostna naloga.  

Nadaljnje delo  
Zaradi globalizacije, demografskih izzivov in digitalne preobrazbe so trgi dela in socialna država pod 
velikim pritiskom. Od leta 2004 so se izzivi pomnožili zaradi krize državnega dolga in posledičnih 
konfliktov med središčem in obrobjem ter med vzhodom in zahodom. Junckerjeva Komisija je zato 
želela okrepiti socialno razsežnost EU. Trenutno obstaja več obetavnih poti, ki bi lahko dodatno 
okrepile socialno razsežnost EU. Nekateri trdijo, da lahko 
socialni steber ustvari novo politično dinamiko. Spet drugi 
pa, da bi bilo treba poleg politik za prerazporeditev več 
pozornosti nameniti obdavčitvi, a ne le gospodarskih družb. 
Še vedno pa niso bila pojasnjena in obravnavana temeljna 
vprašanja, med drugim tudi skupno stališče držav članic o 
tem, ali je socialna razsežnost EU potrebna ali primerna, in 
skrbna ocena instrumentov, ki jih ima EU na voljo za 
oblikovanje in izvajanje svojih politik. Zaradi zapletenosti socialne razsežnosti EU je treba okrepiti 
mehanizme upravljanja14, ki različnim akterjem v različnih sektorjih omogočajo skupno reševanje 
problemov.  

Pregled razprave v Parlamentu 
 

 

 

Večina voditeljev držav ali vlad priznava dolgoročne negativne posledice gospodarske in finančne 
krize za preživljanje državljanov po vsej Evropi in zlasti njene nesorazmerne učinke na najbolj 
ranljive osebe, mlade. Nekateri so opozorili na pomanjkanje solidarnosti v Evropi, bodisi glede 
migracij ali gospodarskih vprašanj, zaradi česar ne more priti do pravičnejše, bolj socialne Evrope. V 
zvezi s tem nekateri voditelji EU predlagajo konkretne evropske rešitve za pereče težave državljanov, 
na primer uvedbo minimalne plače na ravni EU in zavarovanje za primer brezposelnosti v EU. Večina 
voditeljev EU je v svojih govorih izrazila podporo vrednotam in načelom evropskega stebra socialnih 
pravic, nekateri pa so tudi poudarili, da je bistvo evropske 
skupnosti v načelu socialne pravičnosti. Številni voditelji 
držav ali vlad podpirajo konvergenco socialnih standardov 
navzgor in so pozvali, naj se po več letih izvajanja varčevalnih 
politik in zaradi vse večje neenakosti v evropskih družbah 
socialne politike in politike socialnega varstva začnejo 
prednostno obravnavati.  

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction (Kratek uvod v upravljanje), Oxford University Press, 2013. 

„Rezultat [krize] je neenakost, zlasti 
medgeneracijska neenakost, ki jo občutijo 
mladi na naši celini, in seveda neenakost 
med spoloma... Pozivamo k socialni Evropi, 
v kateri vladajo pravice.“ 
Pedro Sánchez 

„Ne smemo pozabiti temeljnega načela, da naša skupnost temelji na socialni pravičnosti. ... Ne 
moremo govoriti o socialnem razvoju, ne da bi obravnavali izključenosti, revščine in neenakosti. 
Pomembno je, da imamo ambiciozno socialno politiko za boj proti tem neenakostim.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Najboljši način za boj proti pomanjkanju 
delovnih mest, pa tudi proti 
nacionalističnim težnjam, je evropski 
pristop k tem prednostnim vprašanjem, 
vključno z ambicioznimi ukrepi, kot je 
evropsko zavarovanje v primeru 
brezposelnosti.“ 
Giuseppe Conte 

https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_sl
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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Številni voditelji držav ali vlad so poudarili, da se je treba v času, ko globalizacija in vse večja 
digitalizacija preoblikujeta svet, vrniti k izvoru evropske 
socialne pogodbe ter jo nadgrajevati, da bi lahko izpolnjevali 
zahteve današnjega časa. Nekateri voditelji EU so posvarili 
pred sprejemanjem izključno nacionalnih ukrepov za 
reševanje vprašanj, kot je brezposelnost mladih, saj bi to le 
povečalo občutek odtujenosti in prispevalo k 
nacionalističnemu diskurzu, zlasti zdaj, ko se na celini 

dogajajo politične spremembe. Nekateri so omenili „krizo solidarnosti“ v Evropi in razočaranje 
državljanov ter dejali, da bi bilo treba bolj kot kdaj koli prej spodbujati ambiciozno socialno politiko 
za Evropo prihodnosti. 

Trgovina  

Novosti politike 
Mednarodna trgovina je postala pomembna tema evropske 
agende. Pogajanja o novih sporazumih o prosti trgovini, 
zlasti z Združenimi državami in Kanado, so privedli do burnih 
razprav v civilni družbi. Komisija se je na to odzvala z novo 
strategijo za EU 
Trgovina za vse, ki jo je 
predstavila leta 2015. 

Leta 2017 je pripravila tudi dokument za razmislek o izkoriščanju 
globalizacije Zato so se oblikovalci trgovinska politike EU 
zavestno usmerili v bolj vključujočo in napredno agendo, ki 
temelji na vrednotah, tako v smislu trgovinskih sporazumov kot 
tudi zakonodajnih instrumentov.  

Trgovinski sporazumi 
Od objave strategije Trgovina za vse je EU sklenila nove ali posodobila obstoječe sporazume o prosti 
trgovini s trgovinskimi partnerji po vsem svetu (Kanado, 
Japonsko, Singapurjem, Vietnamom, Mehiko, Čilom, Avstralijo 
in Novo Zelandijo). Začasni začetek veljavnosti celovitega 
gospodarskega in trgovinskega sporazuma med EU in Kanado 
(CETA) septembra 2017 ter začetek veljavnosti sporazuma o 
gospodarskem partnerstvu med EU in Japonsko (EPA) februarja 
2019 sodita med največje dosežke EU na področju trgovinskih 
pogajanj v zadnjih letih. S sporazumom o gospodarskem 
partnerstvu med EU in Japonsko je bila oblikovana največja 
trgovinska cona na svetu s 600 milijoni ljudi in tretjino svetovnega bruto domačega proizvoda (BDP). 

Sodišče EU je maja 2017 izdalo mnenje o sporazumu o prosti 
trgovini s Singapurjem, na podlagi katerega je bil sprejet sklep 
o razdelitvi sporazuma na trgovinski sporazum in sporazum o 
zaščiti naložb. V novih sporazumih je posebna pozornost 
namenjena zagotavljanju bolj vključujoče trgovine, na primer 
za mala in srednja podjetja. Parlament aktivno izvaja svojo 
funkcijo spremljanja tako med pogajanji kot tudi pri podelitvi 
dokončnega soglasja k trgovinskim sporazumom.  

„Boriti se moramo proti vse večjim 
neenakostim v družbi in učinkovitejše 
prerazporejati premoženje. Eden od 
načinov za ustvarjanje družbene 
solidarnosti je uvedba evropske minimalne 
plače.“ 
Peter Pellegrini 

„Zelo škodljivo je, če pomembni akterji še 
naprej ovirajo trgovino. Te ovire moramo 
na vsak način preprečiti oziroma jih 
odstraniti. Škoda bi bila nepopravljiva, 
zlasti za manjše države. Spoštovati 
moramo skupna trgovinska pravila.“ 
Juha Sipilä 

„Odgovor na nelojalno konkurenco ni 
protekcionizem. Ne smemo zapreti 
svojega trga po zgledu Kitajske, temveč 
moramo združiti politični in 
gospodarski vpliv ter zahtevati pošteno 
trgovino pod našimi pogoji.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Če želimo ukrepati in oblikovati svojo 
prihodnost, mora Evropa nastopiti bolj 
enotno kot kdaj koli prej. ... Svetu 
pošljimo jasno sporočilo, da Evropa še 
vedno neomajno verjame v moč 
večstranskega sodelovanja in proste 
trgovine.“ 
Mark Rutte 

„V ZDA, ki velja za deželo sanj, sanjajo o 
tem, da bi bilo proste trgovine manj. Da 
bi bilo manj mednarodnih obveznosti. 
Da bi ovirali trgovino in celo razdrli 
trgovinski sistem, ki temelji na 
mednarodnih pravilih. Tega ne smemo 
dovoliti.“ 
Lars Løkke Rasmussen 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1513604470086&uri=CELEX:52017DC0240
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_sl.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181205IPR20930/parlament-podprl-prelomen-sporazum-o-prosti-trgovini-med-eu-in-japonsko
http://www.europarl.europa.eu/news/sl/press-room/20181205IPR20930/parlament-podprl-prelomen-sporazum-o-prosti-trgovini-med-eu-in-japonsko
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
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Po več trgovinskih sporih s Trumpovo administracijo, in sicer glede:  

• carin ZDA za jeklo in aluminij iz EU in drugih partnerjev,  
• preiskave carin za avtomobile in avtomobilske dele ter  
• ameriškega blokiranja imenovanj v pritožbeni organ STO, so se trgovinska pogajanja z ZDA 

znova pojavila na dnevnem redu leta 2018.  

Na podlagi dogovora med Junckerjem in Trumpom iz julija 2018 je Komisija januarja 2019 Svetu 
predložila dva sklopa pogajalskih smernic za trgovinski sporazum o (nekmetijskem) industrijskem 
blagu in sporazum o oceni skladnosti, da bi zmanjšali trgovinske napetosti z ZDA. 

Trgovinska politika, ki varuje 
Kratkoročno oziroma srednjeročno bo EU verjetno izvajala 
trgovinsko politiko, ki bo bolj varovala svoje državljane in 
hkrati omogočala vključujočo in odprto trgovino. V tem 
okviru je bil sprejet mehanizem za pregledovanje 
neposrednih tujih naložb. Njegov cilj je zagotoviti, da 
odprtost za naložbe ne bi spodkopavala strateških interesov 
EU. Poleg tega je Komisija pozvala Parlament in Svet, naj pred koncem leta 2019 sprejmeta 
mednarodni instrument za javna naročila, ki je bil zaradi nasprotovanja držav članic na mrtvi točki. 
S tem instrumentom bi odprli možnosti za javna naročila na Kitajskem, saj bi EU uvedla postopke, s 
katerimi bi omejila dostop do svojih odprtih trgov javnih naročil, če ta dostop ni vzajemen. Poleg 
tega so bili posodobljeni instrumenti trgovinske zaščite, uvedena pa je bila tudi nova metodologija 
za izračun protidampinških dajatev, da bi evropska podjetja bolje zaščitili pred uvozom prepoceni 
blaga. 

V zvezi z zaščito naložb je EU dejavno sodelovala pri vzpostavitvi večstranskega sodišča za naložbe, 
da bi obravnavali skrbi civilne družbe glede mehanizmov reševanja sporov med vlagatelji in državo. 
Tudi zahvaljujoč zahtevam Evropskega parlamenta je sporen sistem reševanja sporov med vlagatelji 
in državo nadomestil stalen, pregleden in institucionaliziran sistem sodišč za naložbe. Ta proces pa 
se še nadaljuje, saj potekajo aktivna pogajanja o ustanovitvi večstranskega sodišča za naložbe. 

EU je tudi dejavno vključena v reformo Svetovne trgovinske 
organizacije, da bi se do konca leta 2019 premaknili z mrtve 
točke v zvezi s sistemom za reševanje sporov, okrepili njeno 
nadzorno vloga in posodobili mednarodna trgovinska pravila 
ter tako zagotovili enake konkurenčne pogoje v mednarodni 
trgovini, kjer so sedaj prisotna znatna izkrivljanja. Parlament 
močno podpira večstranski trgovinski sistem in reformo STO, 
po potrebi tudi njenega sistema za reševanje sporov. 

Pregled razprave v Parlamentu 
Iz 

dosedanjih govorov voditeljev EU je mogoče razbrati, da imajo podobna, a tudi različna stališča 
glede usmeritve prihodnje trgovinske politike EU. Medtem ko številni voditelji držav ali vlad 
priznavajo vlogo liberalizacije trgovine kot gonilne sile gospodarske rasti, drugi menijo, da ogroža 
preživetje proizvajalcev in potrošnikov, pa tudi splošno ohranitev visokih socialnih in okoljskih 

„Prosta trgovina je pozitivna, če je 
razmerje med vsemi sodelujočimi 
pošteno. Naš cilj mora biti vzajemnost, 
temelječa na visokih socialnih in 
okoljskih standardih.“ 
Charles Michel 

„Suverenost zajema tudi gospodarstvo 
in trgovino. Tudi pri tem smo nastopili 
enotno in pozdravljam napredek, ki je 
bil v zadnjih mesecih dosežen na 
področju gospodarske in trgovinske 
suverenosti, da bi zaščitili svoje 
strateške sektorje za naložbe, za kar je 
dala pobudo Komisija.“ 
Emmanuel Macron 

„Leta 2004 je BDP Evropske unije znašal tretjino svetovnega BDP-ja. Danes pa manj kot četrtino. Nadaljevati 
moramo s sklepanjem trgovinskih sporazumov s tretjimi državami, saj so naložba v nadaljnjo gospodarsko 
rast in blaginjo naših državljanov.“ 
Andrej Plenković 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_sl.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_sl.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_sl.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0342+0+DOC+XML+V0//SL&language=SL
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standardov v EU. Večina voditeljev je priznala, da nacionalistične trgovinske politike in zaščitni 
ukrepi ogrožajo večstranski trgovinski sistem, in izrazila trdno zavezanost ohranjanju in varovanju 

večstranskih trgovinskih sistemov. Vendar pa številni 
voditelji EU zaradi vse večjih pomislekov glede delovanja 
Svetovne trgovinske organizacije in zaradi vse pogostejših 
nepoštenih trgovinskih praks pozivajo k boljši zaščiti 
strateških interesov Evrope. Nekateri so poudarili, da bi 
morala biti EU še naprej odprta za trgovino, vendar ne sme 
biti naivna. 

Večina voditeljev držav ali vlad je priznala, da se svetovno 
trgovinsko okolje spreminja, in pozvala EU, naj se odločno postavi kot pomemben globalni akter na 
svetovnem prizorišču. Nekateri so poudarili, da kot že veliko krat prej spremembe, ki jih prinaša 
globalizacija, povzročajo destabilizacijo sedanjega stanja in 
povečujejo strah in nezaupanje v evropsko družbo ter 
posledično vodijo k nenaklonjenosti trgovinskim 
sporazumom. Kljub razhajanjem med voditelji držav ali vlad 
glede prihodnje usmeritve, je po besedah enega od 
govornikov Evropa dokaz, da liberalizacija trgovine prinaša 
blaginjo in mir svobodnim narodom. 

Večletni finančni okvir 

Novosti politike 
Vsako leto potekajo pogajanja o obsegu proračuna EU v mejah, določenih v sedemletnem 
finančnem načrtu, poznanem tudi kot večletni finančni okvir, ki vsebuje vizijo dolgoročnih 
prednostnih nalog EU. Ker se sedanji večletni finančni okvir (za obdobje 2014–2020) zaključuje, že 

potekajo priprave na sprejetje večletnega finančnega okvira za 
obdobje po letu 2020. Sveženj o večletnem finančnem okviru, ki ga 
je Komisija predložila 2. maja 2018, vsebuje predloge o večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027, o lastnih sredstvih za 
financiranje proračuna EU in o povezovanju proračuna EU s pravno 

državo. Temu je sledila vrsta zakonodajnih predlogov za nadaljevanje obstoječih in sprejetje novih 
programov porabe in skladov v okviru naslednjega večletnega finančnega okvira. 

Predlog Komisije: novi, sodobni proračun za EU-27 
V predlogu Komisije so upoštevani finančna pokritost v skladu z zavezami iz izjav iz Bratislave in 
Rima, izzivi, ugotovljeni med razpravo o prihodnosti Evrope, in izguba znatnega prispevka zaradi 
izstopa Združenega kraljestva iz EU. Predlagane obveznosti v obdobju 2021–2027 skupaj znašajo 
1 134 583 milijonov EUR v stalnih cenah iz leta 2018. To je 1,11 % bruto nacionalnega dohodka (BND) 
EU-27, kar je malo manj, kot je delež 1,16 % BND EU-27 v sedanjem večletnem finančnem okviru (tj. 
prilagoditev zaradi brexita).15 

Po mnenju Komisije je predlog uravnotežen in temelji na pošteni oceni virov, ki jih bo EU 
potrebovala za uresničevanje svojih skupnih ciljev. Predlaga se več financiranja za področja, kot so 
                                                             

15  Podroben pregled predloga Komisije je na voljo na: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial framework 
and new own resources.Analysis of the Commission's proposal (Večletni finančni okvir 2021–2027 in novi viri lastnih 
sredstev: analiza predloga Komisije), EPRS, Evropski parlament, julij 2018.  

„Evropske geografske povezave in naša 
globalna soodvisnost v vlogi največjega 
akterja v svetovni trgovini narekujeta, da 
je delujoč svet ključnega pomena. 
Evropejci smo močnejši skupaj in upam, 
da si bomo z vsemi močmi prizadevali 
uveljaviti svoje skupne interese in 
vrednote v svetu.“ 
Jüri Ratas 

„Samo EU lahko ohrani trgovinsko 
politiko, ki bo pomagala uravnavati 
svetovne trge in zaščititi visoke socialne in 
okoljske standarde ter standarde varnosti 
hrane, ki jih želimo ohraniti, ter tako 
urejati globalizacijo, ki je izziv za trajnost 
evropskega socialnega modela.“ 
António Costa 

„Skupna raven večletnega 
finančnega okvira bi morala 
biti čim bolj podobna 
trenutnemu relativnem deležu.“ 
Juha Sipilä 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_sl
https://www.consilium.europa.eu/sl/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_sl
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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enotni trg, inovacije in raziskave (vključno z dodatnimi 29,1 % za program Obzorje Evropa), okolje in 
podnebni ukrepi (+46 %) ter migracije in upravljanje meja (+207 %). Zmanjšala pa bi se sredstva za 
kohezijsko politiko (-10 %) in skupno kmetijsko politiko (-15 %). Predlagani večletni finančni okvir 
prvič vključuje namenski proračun za varnost in obrambo ter instrumente za podporo evropske 
monetarne unije. Poleg tega Komisija predlaga nove ukrepe za zagotovitev, da bodo prihodnja 
sredstva EU varna pred tveganji, povezanimi s splošnimi pomanjkljivostmi v zvezi z načelom pravne 
države v državah članicah. Na strani prihodkov je Komisija predlagala posodobitev obstoječega 
sistema lastnih sredstev, postopno odpravo rabatov in uvedbo svežnja novih virov, povezanih s 
politikami EU na področju podnebja, okolja in enotnega trga. Po mnenju Komisije bi ta reforma 
lahko bila priložnost za odpravo zastarelega koncepta neto salda ali poštenega donosa držav članic. 

Pogajalski mandat Parlamenta: Ustrezni viri za spoprijemanje z novimi izzivi 
Parlament je zavzel odločno stališče glede oblikovanja ambicioznega, k rezultatom usmerjenega 
proračuna EU, odzivnega na nepredvidene izzive, ki bi podpiral 
programe, ki zagotavljajo skupne koristi za Evropo. Meni, da bi 
bilo treba načrt za dolgoročne odhodke EU in njen sistem 
prihodkov obravnavati kot en sam sveženj in da brez 
ustreznega napredka v zvezi s slednjim ne bo mogoče doseči 
dogovora v zvezi z načrtom odhodkov. Parlament meni, da je predlog Komisije nezadosten glede 
na vse obstoječe zaveze, izzive in nove prednostne naloge ter ocenjuje, da bi morala zgornja meja 
večletnega finančnega okvira znašati 1 324 089 milijonov EUR (cene iz leta 2018), kar je 1,3 % BND 
EU in 16,7 % več, kot predlaga Evropska komisija. Parlament je zlasti nasprotoval zmanjšanju 
sredstev za skupno kmetijsko politiko in za kohezijsko politiko. Glasoval je za večjo podporo 
nekaterim področjem in programom, vključno z enotnim trgom, inovacijami in digitalnim 
gospodarstvom (npr. podvojitev sredstev za program Obzorje Evropa). Podprl je tudi ukrepe proti 
brezposelnosti in za podporo mladim (npr. potrojitev sredstev za program Erasmus+), okoljske in 
podnebne ukrepe (npr. podvojitev sredstev za LIFE+), migracije, upravljanje meja, varnost in 
obrambo. Predlagal je tudi, da se v večletni finančni okvir vključi dva nova elementa: jamstvo za 
otroke (5,9 milijarde EUR) in sklad za energetski prehod (4,8 milijarde EUR). Parlament tudi meni, da 
bi moral prispevek EU za doseganje podnebnih ciljev znašati vsaj 25 % odhodkov v večletnem 
finančnem okviru za obdobje 2021–2027. Delež bi moral čim prej, najpozneje pa leta 2027, znašati 
30 %. V zvezi s predlaganimi spremembami v sistemu virov lastnih sredstev Parlament meni, da so 
pomemben korak k ambicioznejši reformi, vendar si obeta še bolj ambiciozen pristop. 

Nadaljnji koraki v pogajanjih 
Predloge je preučil tudi Svet. Ministri pripravljajo osnutek dokumenta, imenovanega tudi 
„pogajalski okvir“, ki vsebuje številna horizontalna in specifična vprašanja, ki jih bo treba obravnavati 
med pogajanji in za katere bo najverjetneje potrebna politična 
usmeritev voditeljev EU. Vendar je iz dosedanjih razprav razvidno, da 
se mnenja glede mnogih vidikov še močno razlikujejo. Tak primer so 

splošni obseg večletnega 
finančnega okvira, 
financiranje skupne kmetijske in kohezijske politike, 
vključevanje podnebnih vprašanj, povezava z evropskim 
semestrom in novim instrumentom za podporo ekonomski in 
monetarni uniji ter večina elementov predloga o novih 
lastnih sredstvih.  

„V naslednjem večletnem finančnem 
okviru mora biti osnovno načelo 
financiranja dodana evropska 
vrednost.“ 
Andrej Plenković 

„Proračun je treba povsem 
preoblikovati z ustvarjanjem 
novih lastnih sredstev.“ 
Emmanuel Macron 

„[V okviru večletnega finančnega 
okvira] je zelo pomembno povečati 
financiranje raziskav in razvoja. 
Pomembno je, da to prinese odličnost 
po vsej Evropi, ne le v nekaterih glavnih 
mestih.“ 
Krišjānis Kariņš 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0449+0+DOC+XML+V0//SL
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Doseči dogovor o večletnih finančnih načrtih EU 
nikoli ni enostavno, saj je treba pri tem obravnavati 
skoraj vsa področja delovanja EU in doseči 
kompromis glede različnih prednostnih nalog in 
stališč glavnih nosilcev odločanja. Sprejetje svežnja 
o večletnem finančnem okviru vključuje različne 
postopke, v katerih imata Evropski parlament in 
Svet različne vloge, vključno s soglasnimi 
odločitvami ter posebno vlogo vodij držav ali vlad v 
Evropskem svetu. Čeprav Evropski svet v skladu s 
Pogodbama „določi splošne politične usmeritve in 
prednostne naloge“ Unije in „ne izvaja 
zakonodajnih funkcij“, izkušnje iz preteklih 
pogajanj o večletnem finančnem okviru kažejo, da 
ima odločilno vlogo pri doseganju dogovora, tudi 
glede zneskov in podrobnih vidikov programov 
porabe. V tem primeru je proces še bolj zapleten, 
ker se spremembi mandata Parlamenta in Komisije 
prekrivata. Namero Komisije in Parlamenta, da bi 
dogovor dosegli do evropskih volitev maja 2019, je 
spodkopal sklep Sveta iz decembra 2018, da bo 
nadaljeval delo s ciljem, da bi dogovor dosegli šele 
jeseni 2019 (prikaz 9). Izvedljivost tega cilja je 
odvisna od več dejavnikov, vključno s povolilnim 
postopkom oblikovanja novih institucij in končnim 
datumom za brexit. V bližnji prihodnosti se 
pričakuje, da bodo po zasedanju Evropskega sveta 
20. in 21. junija 2019 sprejete pomembne odločitve. 

Pregled razprave v Parlamentu 
Vsi, razen treh voditeljev držav ali vlad, so govorili o 
tem vprašanju in izrazili svoje mnenje o tem, katere 
politične prednostne naloge bi bilo treba financirati 
v naslednjem večletnem finančnem okviru. 
Štirinajst govornikov je posebej poudarilo, da je 
treba razviti nove politike (kot so varnost, inovacije 
in digitalno gospodarstvo), enajst jih je tudi 
poudarilo pomen tradicionalnih področij (skupna 
kmetijska politika in kohezijska politika) ali da je 
treba doseči ravnovesje med njima. Polovica 
govornikov je govorila o velikosti proračuna EU. 
Trije govorniki, ki so v razpravi sodelovali med 
prvimi, so izrecno izrazili svojo pripravljenost, da bi 
več prispevali v proračun EU. Trije so tudi izrecno 
pozvali k zmanjšanju proračuna EU po brexitu ali k 
njegovi sorazmernosti. Drugi pa so poudarili, da je 
treba EU opremiti s proračunom, ki bo ustrezal 
njenim potrebam in ambicijam. Četrtina voditeljev 

Prikaz 9 – Časovni pregled pogajalskega 
postopka za večletni finančni okvir po letu 
2020 
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držav ali vlad, ki so v razpravi sodelovali med prvimi, so govorili o novih lastnih virih za EU. Le 
Emmanuel Macron je pozval k odpravi vseh rabatov po brexitu.  

Doslej ni bilo opaziti, da bi se stališča govornikov glede naslednjega finančnega okvira kaj prida 
zbližala. Še vedno imajo različna mnenja o financiranju skupne kmetijske in kohezijske politike. 
Nekateri voditelji držav ali vlad odločno zavračajo vsakršno zmanjšanje sredstev, spet drugi pa 
pozivajo, naj se ti politiki konsolidirata in posodobita. Številni med njimi pa se vendarle strinjajo, da 
bi bilo treba financirati več pobud na področjih zunanjih odnosov, varnosti in obrambe ter migracij. 
Leo Varadkar, António Costa in Emmanuel Macron so izrecno izrazili svojo pripravljenost, da bi več 
prispevali v proračun EU. K dodatnim virom lastnih sredstev so pozvali predvsem govorniki, ki so v 
razpravi sodelovali med prvimi, zadnjih 12 govornikov pa tega ni omenilo. 

3.6 Varnost in obramba 

Novosti politike 
V zadnjih letih je bil dosežen opazen napredek na področju 
varnostnih in obrambnih pobud EU. Globalna strategija EU iz leta 
2016 se izvaja v skladu z načrtom za izvajanje na področju 
varnosti in obrambe, evropskim obrambnim akcijskim načrtom 
(EDAP) in predlogi za okrepitev sodelovanja med EU in Natom po 
skupni izjavi iz Varšave. Ti ukrepi so zagotovili podlago za 
uresničevanje pobud, kot so Evropski obrambni sklad (EDF), usklajeni letni pregled na področju 
obrambe (CARD) in stalno strukturno sodelovanje (PESCO), katerih namen je okrepiti in optimizirati 
obrambne zmogljivosti EU. Komisija je junija 2017 kot prispevek k razpravi o prihodnosti Evrope 
predstavila razmislek o prihodnosti evropske obrambe na podlagi globalne strategije. 

Komisija je prek evropskega akcijskega obrambnega načrta 
leta 2017 predlagala evropski obrambni sklad z namenom 
podpore evropske obrambne industrije s tem, da bi se prvič 
(so-)financirali skupni 
raziskovalni projekti in 

skupen razvoj obrambnih zmogljivosti, tudi s podporo malim in 
srednjim podjetjem ter čezmejnimi priložnostmi v obrambnih 

dobavnih verigah. Namen 
evropskega obrambnega 
sklada (EDF) je podpreti skupne raziskave na področju 
inovativnih obrambnih tehnologij in razvoj obrambnih 
proizvodov, o katerih se dogovorijo države članice. EU je julija 
2018 sprejela uredbo o evropskem programu za razvoj 
obrambne industrije (EDIDP), da bi se evropski obrambni sklad 

financiral do konca tekočega proračunskega obdobja. Cilj uredbe je s podpiranjem sodelovanja med 
državami članicami izboljšati konkurenčnost in inovativnost obrambne industrije EU. V novem 
večletnem finančnem okviru bo sklad prejel več finančnih sredstev z uredbo, o kateri je bil februarja 
2019 dosežen delni politični dogovor.  

„Priznavamo pomen novih politik in izzivov, vendar njihovo financiranje ne bi smelo potekati na račun 
kohezijske politike, ki je temeljna politika iz Pogodbe in srž Evropske unije.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Čeprav se zavedamo, da gre pri 
stalnem strukturnem sodelovanju za 
odločilen korak, sta naš cilj vojaška 
avtonomija Evrope in ustanovitev 
evropske vojske.“ 
Nikos Anastasiadis 

„Da bi dosegli svoje svetovne ambicije, 
potrebujemo močnejšo in učinkovitejšo 
skupno zunanjo, varnostno in obrambno 
politiko.“ 
Andrej Plenković 

„Skupna evropska obramba ni v 
nasprotju s članstvom v Natu, lahko je 
celo njegova koristna dopolnitev.“ 
Giuseppe Conte 

„Hkrati bo Nato še naprej temelj 
kolektivne obrambe v Evropi, naš cilj pa 
bi morala biti medsebojna krepitev 
razmerja med EU in Natom.“ 
Jüri Ratas 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_sl.htm
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2016/07/08/eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_sl.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sl.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_sl.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017PC0294&qid=1508141282454&from=SL
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_en.htm
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25 držav članic se je decembra 2017 dogovorilo, da se začne izvajati PESCO. PESCO deluje na podlagi 
konkretnih skupnih projektov (trenutno 34) in zavez, usmerjenih v krepitev obrambe EU. Članice 
PESCO se zavežejo, da bodo povečale nacionalni proračun za obrambo in več vlagale v obrambne 

raziskave. Projekti se nanašajo na področja, kot so 
usposabljanje, razvoj zmogljivosti in operativne pripravljenosti 
na kopnem, na morju in v zraku ter vesoljska in kibernetska 
obramba. Več teh področij je skladnih s prednostnimi področji, 
ki so opredeljena v najnovejši različici načrta za razvoj 
zmogljivosti, spremenjeni 

leta 2018. EU si v okviru prizadevanj za okrepitev varnosti in 
obrambe prizadeva tudi za izboljšanje vojaške mobilnosti, tudi 
prek stalnega strukturnega sodelovanja in sodelovanja z Natom, 
kot je navedeno v skupni izjavi iz leta 2018 o sodelovanju med 
EU in Natom. Komisija je predlagala, naj se za vojaško mobilnost 
v večletnem finančnem okviru za obdobje 2021–2027 nameni 
6,5 milijarde EUR, da bi se okrepila strateška prometna 
infrastruktura. Vojaška mobilnost se izvaja prek instrumenta za povezovanje Evrope (IPE).  

Skupna varnostna in obrambna politika (SVOP), v skladu s katero je iz EU trenutno napotenih 16 
misij, je bila leta 2017 okrepljena tudi z ustanovitvijo vojaške zmogljivosti za načrtovanje in izvajanje 
operacij (MPCC) v okviru Vojaškega štaba Evropske unije (EUMS), ki naj bi prevzela vodenje in nadzor 
nad vojaškimi misijami EU brez izvršilnih pooblastil. V zvezi s civilnimi misijami so Svet in države 
članice novembra 2018 sprejeli nov pakt o civilnih vidikih SVOP, s katerim so se dogovorili, da bodo 
povečali prispevke za civilne misije SVOP in okrepili zmogljivosti EU za napotitev civilnih misij za 
krizno upravljanje. Predsednik Komisije Jean-Claude Juncker je v govoru o stanju v Uniji leta 2018 
glede prihodnosti zunanje in varnostne politike EU predlagal, naj se področje uporabe glasovanja s 
kvalificirano večino razširi na nekatera področja SZVP, ki zajemajo sistem sankcij, spodbujanje 

človekovih pravic in odločitve o civilnih misijah skupne 
varnostne in obrambne politike. Morebiten dogovor 
voditeljev EU o razširitvi področja uporabe glasovanja s 
kvalificirano večino na civilno SVOP bi pomenil, da bi EU 
postala prožnejša pri odločanju in ukrepanju na posebnih 
področjih varnosti in obrambe. Številni predlogi, ki bi 
povečali institucionalno zmogljivost EU za delovanje na 

področju varnosti in obrambe, so lahko tudi predmet nadaljnje razprave – in morebitnega izvajanja 
– v prihodnjih letih. Ti vključujejo možnost posebnega direktorata za splošno obrambo in 
ustreznega mesta komisarja; Evropskega varnostnega sveta; ter polnopravnega Odbora za varnost 
in obrambo (SEDE) v Evropskem parlamentu, ki bi pomenil nadgradnjo sedanjega pododbora.  

S proračunskega vidika bo predlagani novi večletni finančni okvir pomenil znatno povečanje 
financiranja EU, ki bo namenjeno varnosti in obrambi, ter bo vključeval posebno postavko za 
obrambo, ki bo znašala 2,1 % celotnega predlaganega proračuna, ki bo zajemal tudi evropski 
obrambni sklad in projekte vojaške mobilnosti. Poleg tega je Komisija junija 2018 predstavila 
predlog za evropski mirovni instrument, ki ni zajet s proračunom in se izvaja poleg naslednjega 
večletnega finančnega okvira ter je namenjen povečanju zmogljivosti EU za preprečevanje sporov, 
vzpostavitev miru in krepitev varnosti po svetu. Če bo o evropskem mirovnem instrumentu 
doseženo soglasje, bo ta financiral del stroškov obrambnih dejavnosti EU, kot so mirovne misije 
Afriške unije, skupni stroški za lastne vojaške operacije SVOP (ki jih trenutno krije mehanizem 
Athena) in krepitev vojaških zmogljivosti za partnerje.  

„Naša operativna zmogljivost mora 
služiti našim vrednotam in interesom na 
mednarodni ravni.“ 
Charles Michel 

„Zgolj če smo povezani s stalnim 
strukturiranim sodelovanjem, si lahko 
medsebojno pomagamo, da bi prevzeli 
večjo odgovornost, ki dopolnjuje NATO, 
za odpravo nestabilnosti na naših mejah, 
ki ogroža mir in varnost.“ 
António Costa 

„Evropa, ki jo je vredno graditi, je Evropa, ki 
jo je vredno braniti. Z uvedbo stalnega 
strukturnega sodelovanja decembra, h 
kateremu je Irska z veseljem pristopila, 
skupaj obravnavamo nove grožnje na 
vključujoč način.“ 
Leo Varadkar 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sl
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/athena/
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/athena/
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Evropski parlament močno podpira razvoj na področju varnosti in obrambe ter si prizadeva za 
popolno izvajanje ustreznih določb Lizbonske pogodbe v 
zvezi z evropsko obrambno unijo. Nekatera dolgoletna 
stališča Parlamenta, vključena v njegovo resolucijo o 
izvajanju skupne varnostne in obrambne politike za leto 
2018, se nanašajo na poziv k pripravi bele knjige EU o 
varnosti in obrambi, v kateri bi bil opredeljen 

„vseobsegajoči strateški pristop k evropski obrambi“; poziv državam članicam, naj povečajo svojo 
porabo za obrambo, zlasti na področju opreme in raziskav; izboljšani finančni nadzor nad misijami; 
skladnost varnostne in obrambne politike z drugimi zunanjimi politikami EU; in dopolnjevanje 
strateške avtonomije EU z Natom. Ta stališča so bila nedavno poudarjena zlasti v resolucijah o 
odnosih med EU in Natom, o vojaški mobilnosti, o evropskem mirovnem instrumentu, pa tudi v 
letnih poročilih o izvajanju skupne zunanje in varnostne politike ter skupne varnostne in obrambne 
politike. 

Pregled razprave v Parlamentu 
 

 

 

Večina voditeljev držav ali vlad, ki so sodelovali v razpravi o prihodnosti Evrope, je opozorila na vse 
slabše svetovno varnostno okolje ter poudarila, da je treba pri obravnavanju skupnih groženj in 
izzivov, s katerimi se soočajo EU in njene države članice, nastopati enotno. Nekateri so poudarili 
pomen povezave med notranjo in zunanjo varnostjo v boju proti grožnjam in zagotavljanje varnosti 
državljanov EU, kar je cilj, ki ga odražata globalna strategija EU in poznejši izvedbeni načrt za varnost 
in obrambo. Večina voditeljev držav ali vlad je menila, da gre pri stalnem strukturnem sodelovanju 
za pravočasen razvoj, vendar se nobeden od njih ni skliceval na posamezne projekte PESCO. Izdatki 
za obrambo so bili pomemben dejavnik za več govornikov, nekateri od njih so pohvalili pobudo 
evropskega obrambnega sklada in pozvali vse države članice EU, naj čim prej izpolnijo cilj porabe 
2 % BDP za obrambo. Številni so pozvali, naj se evropsko sodelovanje na področju obrambe 
spodbuja tudi poleg stalnega strukturnega sodelovanja in da se v skladu z Lizbonsko pogodbo 
vzpostavi resnična evropska obrambna unija. Nekaj jih je 
govorilo o evropski vojski, ki bi dopolnjevala NATO kot 
morebiten dolgoročni razvoj, za katerega si mora 
prizadevati EU, ne da bi se opredelile podrobnosti tega 
projekta.  

Iz prispevkov voditeljev držav ali vlad v razpravi o 
prihodnosti Evrope je razvidna visoka stopnja zbliževanja stališč o varnosti in obrambi. Večina jih je 
na primer govorila o skupnih nevarnostih, s katerimi se soočajo EU in države članice, in se pri tem 

predvsem sklicevala na „lok nestabilnosti“ v sosedstvu EU, 
na terorizem, kibernetske napade in dezinformacije. Več jih 
je poudarilo, da morajo EU in države članice oblikovati 
skupen odziv na grožnje, ki bo uravnotežil in ohranil 
interese EU na mednarodni ravni. Večina voditeljev EU je 

poudarila pomen ohranjanja čezatlantske povezave. Omenili so, da trenutna prizadevanja za 
napredek evropskega obrambnega sodelovanja, zlasti stalno strukturno sodelovanje in evropski 
obrambni sklad, dopolnjujejo NATO, ki še naprej zagotavlja „kolektivno varnost“ v Evropi. Nekateri 

„Nič nam ne preprečuje, da ne bi bili skupaj 
zastopani v Natu z evropsko vojsko. V tem ne 
vidim nič spornega.“ 
Angela Merkel 

„Okrepiti si želimo sodelovanje na področju varnosti in obrambe, povečati zmogljivost 
izvajanja skupnih civilnih in vojaških operacij kriznega upravljanja ter imeti Evropsko unijo, ki 
sodeluje s strateškimi partnerji in s skupnim delom vzpostavlja varnost.“ 
Stefan Löfven 

„Moja država [Latvija] porabi 2 % BDP za 
vojsko. Menim, da bi morali to početi vsi. 
Agresivne države bodo vedno spoštovale 
moč. Vlagati moramo, da bomo ostali 
močni.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Svojim sodržavljanom bomo jasno in 
odločno odgovorili, da jih lahko zaščitimo in 
se odzovemo na ta svetovni nered.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2016-0435+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_SL.html
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voditelji držav ali vlad so govorili o tem, da je EU zavezana multilateralizmu, ki je eden od stebrov 
globalne strategije EU. Poudarili so pomen celostnega pristopa k zunanji in varnostni politiki ob 
upoštevanju vseh diplomatskih, vojaških, trgovinskih in razvojnih orodij, ki jih lahko uporabijo EU in 
njene države članice. Glede institucionalnih vidikov jih je nekaj pozvalo k uvedbi glasovanja s 
kvalificirano večino na tistih področjih zunanje in varnostne politike, kjer Lizbonska pogodba to 
dovoljuje, medtem ko je Nikos Anastasiadis nasprotoval spreminjanju pravil odločanja, ki se 
uporabljajo za civilno SVOP. Angela Merkel, ki je pozvala k ustanovitvi evropskega varnostnega 
sveta, je izrazila edini drugi institucionalni predlog v celotni razpravi o obrambi. Emmanuel Macron 
je pohvalil delo Evropskega parlamenta v zvezi z evropskim obrambnim skladom. 

Podnebne spremembe 

Novosti politike 
Več kot tri leta po sprejetju Pariškega sporazuma o 
podnebnih spremembah je zdaj vsa pozornost namenjena 
njegovemu izvajanju. Na mednarodni ravni je bil decembra 
2018 na konferenci OZN o podnebnih spremembah 
(COP24) v Katovicah na Poljskem sprejet „pravilnik“ za Pariški sporazum. Na nacionalni ravni in ravni 
EU pomeni izvajanje sprejetje politik za doseganje ciljev, predpisanih v nacionalno določenih 
prispevkih – v primeru EU in njenih držav članic gre za 40-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov do leta 2030 v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990. 

Podnebna in energetska politika EU 
V EU je vzpostavljen celovit sklop energetskih in podnebnih politik, ki vključujejo sistem trgovanja z 
emisijami. Ta je na splošno na dobri poti, da doseže podnebne in energetske cilje za leto 2020. Te 
politike so bile okrepljene s strategijo za energetsko unijo iz leta 2015 in zakonodajo, sprejeto v 
osmem zakonodajnem obdobju Evropskega parlamenta. EU je za prehod na nizkoogljično družbo 
in izpolnitev svojih mednarodnih obveznosti  po Pariškem sporazumu spremenila svojo zakonodajo 
o trgovanju z emisijami, porazdelitvi prizadevanj, energetski učinkovitosti, obnovljivih virih energije 
in energetski učinkovitosti stavb ter predstavila novo uredbo o rabi zemljišč in gozdovih. Parlament 
in Svet sta leta 2019 sprejela zakonodajo o emisijah CO2 iz novih osebnih in lahkih gospodarskih 

vozil, emisijah CO2 iz težkih gospodarskih vozil in trgu električne 
energije (uredba in direktiva). Komisija je predlagala, da se v 
naslednjem večletnem finančnem okviru (2021–2027) poraba 
sredstev za podnebne ukrepe poveča na četrtino proračuna EU. 
Evropska komisija je novembra 2018 sprejela „strategijo za čist 
planet“ za podnebno nevtralno Evropo, da bi začrtala pot do 

nizkoogljičnega gospodarstva do leta 2050. Sozakonodajalca sta sprejela tudi ciljno usmerjeni 
pregled direktive o zemeljskem plinu iz leta 2009, da bi se energetska zakonodaja EU uporabljala za 
plinovode, ki vodijo na notranji trg EU, vključno s spornim projektom plinovoda Severni tok II.  

Mednarodni sporazumi in podnebna diplomacija 
Svetovno okolje je vse bolj polno izzivov: poleg umika ZDA iz Pariškega sporazuma so številne druge 

države uvedle zgolj šibke politike v zvezi s podnebnimi 
spremembami. Javne in zasebne naložbe v podnebju 
prijazne tehnologije, kot so obnovljivi viri energije, so se na 
svetovni ravni zmanjšale, medtem ko je iz študij, kot sta 
poročilo Programa Združenih narodov za okolje (UNEP) o 

„Skupaj moramo brezpogojno izvajati 
Pariški sporazum brez zadržkov ali izjem, da 
bi dvig globalne temperature zadržali pod 
1,5 °C.“ 
Stefan Löfven 

„Cenovna konkurenčnost energije iz 
obnovljivih virov se postopoma 
izboljšuje v primerjavi s fosilnimi 
gorivi.“ 
Krišjānis Kariņš 

„Suverenost zajema tudi podnebno in 
energetsko suverenost. To je ključnega 
pomena. Hitro moramo začeti razpravo, da 
bi povečali prispevek Evropske unije v 
okviru Pariškega sporazuma.“ 
Emmanuel Macron 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI%282016%29573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sl
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_sl
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_sl
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
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emisijski vrzeli in posebno poročilo Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) o 
globalnem segrevanju za 1,5 °C, razvidno, da bi bilo treba prizadevanja povečati prek sedanjih 
nacionalno določenih prispevkov, da bi dosegli cilje Pariškega sporazuma glede temperature. Kar 
zadeva države v razvoju, so številne njihove zaveze odvisne od razpoložljivosti finančnih sredstev za 
podnebne ukrepe, vendar bo težko doseči znesek iz Pariškega sporazuma – 100 milijard USD letno 
do leta 2020 – še zlasti po tem, ko so ZDA ustavile plačila za Zeleni podnebni sklad OZN. EU ostaja 
zavezana zagotavljanju pomoči državam v razvoju v obliki financiranja in strokovnega znanja ter ima 
dejavno vlogo v mednarodni podnebni diplomaciji. 

Vloga Parlamenta 
Parlament je svoje stališče o energetski uniji predstavil v resoluciji z decembra 2015, v kateri je 

ponovno pozval k ambicioznejšim ciljem za energetsko 
učinkovitost in obnovljive vire energije. Parlament si je v 
celotnem osmem zakonodajnem obdobju uspešno 
prizadeval za strožjo podnebno in energetsko zakonodajo. 
Številna sprejeta besedila zato precej presegajo predloge 
Komisije. Sprejeti cilj za 

izboljšanje energetske učinkovitosti je na primer 32,5 % (namesto 
30 %, kot je predlagala Komisija); cilj za delež obnovljivih virov energije 
je 32 % (namesto 27 %) in emisije CO2 novih osebnih vozil morajo biti 
do leta 2030 37.5 % nižje kot leta 2020 (namesto 30 %). Parlament je 
oktobra 2018 sprejel resolucijo o COP24, v kateri se je zavzel za cilj globalnega segrevanja za 1,5 °C 
in pozval k zmanjšanju emisij v EU za 55 % do leta 2030. Parlamentarna delegacija je sodelovala na 
letnih konferencah OZN o podnebnih spremembah v Limi, Parizu, Marakešu in Katovicah. V odgovor 
na strategijo Komisije za „čist planet“ je Parlament marca 2019 sprejel resolucijo o podnebnih 
spremembah, v kateri je pozdravil strategijo in pozval k celovitemu pristopu za doseganje ničelnih 
neto emisij do leta 2050. 

Nadaljnje delo 
Razprava o dolgoročnem zmanjšanju emisij, ki temelji na strategiji Komisije za čist planet, bo 
predvidoma na dnevnem redu Evropskega sveta junija 2019. Razprava naj bi se nadaljevala v 
naslednjem zakonodajnem obdobju in prispevala k dolgoročni strategiji EU za nizke emisije 

toplogrednih plinov, ki jo je treba v skladu Pariškim 
sporazumom sprejeti do leta 2020. Za razpravo bo verjetno 
pomembno vprašanje, kako doseči „pravičen prehod“ na 
nizkoogljično gospodarstvo. Sozakonodajalca se bosta 
morala dogovoriti tudi o večletnem finančnem okviru za 

obdobje 2021–2026, glede katerega je Komisija predlagala, naj se 25 % proračuna EU nameni za 
podnebne ukrepe. Za pripravo izvajanja energetskih in podnebnih politik so države članice 
pripravile osnutek nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov, kot je določeno v uredbi o 
upravljanju energetske unije. Evropska komisija presoja te načrte in lahko junija 2019 izda 
priporočila državam članicam. Komisija je začela pripravljalna dela za prihodnost plinske 
infrastrukture in trgov plina z namenom tesnejšega povezovanja plinskih in elektroenergetskih 
sistemov za olajšanje proizvodnje vodika in drugih plinov iz električne energije iz obnovljivih virov, 
spodbujanje njihove uporabe v prometnem in stavbnem sektorju ter za dolgoročno skladiščenje 
energije.  

„Moje jasno sporočilo je, da moramo 
storiti več in hitreje. Zmanjšati moramo 
emisije, povečati ponor ogljika in uvesti 
nove tehnologije.“ 
Juha Sipilä 

„Občutimo posledice 
podnebnih sprememb.“ 
Angela Merkel 

„Še naprej moramo graditi evropsko 
energetsko unijo in zagotoviti, da bodo 
naši državljani imeli dostop do trajnostne, 
varne in cenovno dostopne energije.“ 
Andrej Plenković 

https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_sl
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_sl
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0430+0+DOC+XML+V0//SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=SL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2019-0217+0+DOC+XML+V0//EN&language=SL
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/sl/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/sl/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Pregled razprave v Parlamentu 
 

 

 

Večina govornikov je omenila podnebne spremembe kot skupen izziv. Nekateri so ponovno potrdili 
svojo podporo izvajanju Pariškega sporazuma v celoti in obžalovali, da so ZDA od sporazuma 
enostransko odstopile. Nekateri so pozvali k okrepitvi pariških zavez in pozdravili cilj Komisije, da se 
do leta 2050 vzpostavi podnebno nevtralno gospodarstvo. Mark Rutte je poudaril, da sedanji cilj 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 40 % do leta 2030 ne zadostuje za ohranitev globalnega 

segrevanja pod zgornjo mejo 2 °C, ki je bila določena v Parizu, in 
predlagal, da se cilj poveča na 55 %. Več predsednikov držav ali 
vlad je poudarilo, da je energetski prehod v sedanjih 
geopolitičnih razmerah ključnega pomena za EU. Nekaj jih je 
poudarilo pomen zmanjšanja energetske odvisnosti z vlaganjem 
v inovacije, vključno z energijo iz čistih tehnologij, z uporabo 
različnih vrst energije v skladu s ciljem EU glede nizkoogljičnega 

gospodarstva in z diverzifikacijo virov oskrbe. Nekateri so govorili o pomenu cen energije in 
pojasnili, da je treba najti pravo ravnovesje med dostopnimi cenami energije in politikami za 
zmanjšanje odvisnosti od oskrbe z energijo.  

Voditelji držav ali vlad so dosegli široko soglasje o nujnosti 
ukrepanja na področju podnebja in energije. Skoraj polovica 
govornikov je menila, da bi imela EU lahko vodilno vlogo na 
mednarodnem prizorišču pri izvajanju Pariškega sporazuma. 
Številni so se strinjali, da je treba zmanjšati emisije toplogrednih 
plinov, nekaj pa jih je v skladu s predlogom Evropske komisije 
pozivalo k vzpostavitvi ogljično nevtralnega gospodarstva do leta 2050. Spodbujanje energije iz 

obnovljivih virov, povečanje energetske učinkovitosti, razvoj 
strateških energetskih projektov, ohranjanje nizkih cen energije in 
zagotavljanje diverzifikacije oskrbe so bile teme, o katerih so v 
svojih prispevkih govorili številni voditelji. Vse to zajema projekt 
evropske energetske unije, ki bi se moral, kot je izrecno navedel 
zgolj Andrej Plenković, še naprej graditi. Iz razprave je bilo razvidno 

tudi, da so med voditelji EU še vedno različna mnenja o številnih vprašanjih, vključno s strateškimi 
energetskimi projekti, ki bi jih morale izvajati države članice. Mateusz Morawiecki je na primer 
podvomil v primernost projekta Severni tok 2 in poudaril, da je zelo odvisen od Rusije. 

Institucionalni vidiki 

Novosti politike 
Izstop Združenega kraljestva iz EU in bližajoče se evropske volitve so priložnost, da ponovno 
razmislimo o poti, ki bi jo mora v prihodnje izbrati Unija. Začel se je resen razmislek o tem, kako 
razviti posamezna področja politike, pa tudi o prihodnji usmeritvi EU kot celote, o načinih ponovne 
organizacije institucij, krepitvi demokratične razsežnosti EU ter spodbujanju vključevanja 
državljanov EU v dinamiko EU. 

„Predlagam 55-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2030. Ne samo zato, da bi 
izpolnili svoje obveznosti, temveč tudi zato, ker je konkurenčna in v prihodnost usmerjena Evropa po 
definiciji trajnostna Evropa.“ 
Mark Rutte 

„EU bo zagotovo morala opraviti 
obsežno preoblikovanje v podnebno 
nevtralno gospodarstvo; 
potrebujemo prehod, ki bo socialno 
pravičen za naše državljane in hkrati 
pravičen za naša podjetja.“ 
Peter Pellegrini 

„Drug strateški cilj je evropski 
energetski prehod, kar pomeni 
povezovanje konkurenčnosti in 
cene z geopolitičnim realizmom.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Energetski prehod je priložnost za 
inovacije in preoblikovanje našega 
gospodarskega modela.“ 
Charles Michel 
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Čeprav je bila razprava o prihodnosti Evrope že predvidena, 
je mogoče reči, da jo je odločitev Združenega kraljestva o 
izstopu iz EU pospešila. Po britanskem referendumu so 
voditelji držav ali vlad EU-27 z izjavo iz Bratislave septembra 
2016 sklenili, da bodo z jasnim sporočilom združili enotnost s 
konkretnimi ukrepi v obliki časovnega načrta na področju, na 

primer, migracij ali varnosti. Hkrati so potekala prizadevanja, da se ne bi opustila razprava o tem, 
zakaj se je priljubljenost evropskega projekta očitno zmanjšala. Voditelji držav ali vlad so se po vrhu 
v Rimu na slovesnostih ob praznovanju 60. obletnice Rimskih pogodb marca 2017 bolj svečano 
zavezali k „enotnosti in solidarnosti“. Pri tem se je ponovno pojavila zamisel o povezovanju EU z 
različnimi hitrostmi in intenzivnostmi.  

Pomemben prispevek Evropskega parlamenta v tej začetni fazi so pomenile zamisli, ki segajo od 
manj obremenjujočih predlogov do bolj daljnosežnih predlogov za reforme in so izražene v 
resolucijah, ki sta bili sprejeti 16. februarja 2017. S prvo resolucijo je nameraval graditi na 
„neizkoriščenem potencialu“ Lizbonske pogodbe, na primer z omejitvijo medvladnega pristopa, s 
predlogom o prehodu s soglasja na glasovanje s kvalificirano 
večino s tem, da Evropski svet uporabi premostitvene klavzule; s 
pogostejšo uporabo svoje pravice do zakonodajne pobude; s 
krepitvijo (funkcije) političnega nadzora nad Komisijo; z 
zmanjšanjem števila sestav Sveta in preoblikovanjem Sveta v 
pravo zakonodajno telo. Z drugo resolucijo je Parlament 
predstavil bolj daljnosežne predloge za sedanji institucionalni okvir, ki bi večinoma zahtevali 
spremembe Pogodbe, na primer preoblikovanje fiskalne in ekonomske politike v deljeno 
pristojnost; povečanje njegove vključenosti v ekonomsko in monetarno unijo; oblikovanje 
„zunanjega ministra EU“ s preoblikovanjem urada visokega predstavnika/podpredsednika; 
pooblastitev Komisije za uvedbo postopkov za ugotavljanje kršitev zaradi kršitev vrednot Unije; 
pogostejša uporaba glasovanja s kvalificirano večino v Svetu; podelitev pristojnosti za vložitev 
zakonodajnih predlogov akterjem poleg Komisije, na primer Svetu, Parlamentu in nacionalnim 
parlamentom.  

Razvoj evropskega povezovanja je zgodovinsko povezan zlasti z razvojem francosko-nemškega 
odnosa, v okviru katerega sta z izjavo iz Meseberga junija 2018 predsednik Emmanuel Macron in 
kanclerka Angela Merkel začela usklajevati stališča o več vprašanjih, kot so agenda o migracijah, 
krepitev azilnega sistema, vzpostavitev prave mejne policije in vzpostavitev proračuna 
euroobmočja. Izjavi je sledila aachenska pogodba, ki je bila podpisana 22. januarja 2019 in 
zaznamuje to zbliževanje na različnih področjih. 

Komisija je konstruktivno prispevala k razpravi z belo knjigo 
iz marca 2017, v kateri je predstavila pet delovnih metod za 
prihodnost. Komisija je predlagala pet različnih scenarijev, v 
katerih bi se lahko razvilo povezovanje EU z namenom 
spodbujanja razprave, ne da bi se ponudila dokončna 

rešitev. Ti scenariji so bili: (i) „tako kot doslej“; (ii) „samo enotni trg“; (iii) „tisti, ki želijo več, storijo več“; 
(iv) „storiti manj, a učinkoviteje“; in (v) „storiti veliko več skupaj“. Tem petim scenarijem je bil v 
govoru o stanju v Uniji leta 2017 dodan šesti, ki temelji na krepitvi Evrope vrednot, ki jih predstavljajo 
svoboda, enakost in spoštovanje pravne države.  

„Evropski svet se mora po volitvah v 
Evropski parlament dogovoriti o 
ambiciozni in celoviti strateški agendi.“ 
Juha Sipilä 

„Obstaja element, ki nas povezuje: to 
je naša evropska identiteta, ki temelji 
na načelih, vrednotah in skupnih 
interesih.“ 
Klaus Iohannis 

„Mali napredki so bili pogosto dosežek 
napredne skupine: euroobmočje, skupni 
trg, Schengen... Evropa več hitrosti ni 
Evropa več stopenj.“ 
Charles Michel 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://www.consilium.europa.eu/sl/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_SL.html
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/white_paper_on_the_future_of_europe_en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_sl
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Čeprav se Evropski svet ni uradno odzval na belo knjigo Komisije, je nekaterim državam članicam ali 
skupinam držav članic vseeno omogočil, da izrazijo svoja 
stališča. Države južnega dela Evropske unije so opredelile svoje 
poglede na posamezna področja politike, medtem ko so druge 
skupine držav, kot so Italija, Francija, Španija in Nemčija, na 
vrhu v Versaillesu izrecno podprle Evropo več hitrosti. V zvezi s 
tem pristopom so države Višegrajske skupine izrazile dvome 
glede tega pristopa na svojem srečanju v Varšavi. Poleg govora 
o stanju v Uniji, ki ga ima vsako leto predsednik Komisije, je 
Komisija v sporočilu iz marca 2018 ponudila podporo tudi glede posebnih institucionalnih vidikov, 
kot je postopek z vodilnimi kandidati, spremenjena sestava Parlamenta, morebitna uvedba 
nadnacionalnih list in reforma institucionalnega vodenja Evropskega sveta in Komisije na najvišji 
ravni z uvedbo dvojnega položaja, ki zajema obe funkciji. 

Nedavno je Evropski parlament 13. februarja 2019 sprejel resolucijo o stanju razprave o prihodnosti 
Evrope, ki je zajemala več vidikov, od politike, kot sta perspektiva ekonomske in monetarne unije ter 
gospodarskega upravljanja, do institucionalnih vprašanj. S to resolucijo se priznava potreba po večji 
demokratičnosti in preglednosti postopkov odločanja v EU, potrjuje se pomen Skupnosti v 
nasprotju z medvladno metodo in spodbuja se bolj prilagodljivo odločanje s pogostejšo uporabo 
glasovanja s kvalificirano večino, tudi z uporabo premostitvenih klavzul. Parlament je v tej resoluciji 
prav tako izrazil potrebo po spoštovanju ravnotežja med diferenciranim povezovanjem in enakostjo 
držav članic, pozval je k dejavnejši vlogi nacionalnih parlamentov, zlasti pri nadzorovanju delovanja 
njihovih vlad v evropskih institucijah, in ponovil predlog, da bi Svet postal prava zakonodajna 
zbornica. Poudaril je tudi potrebo po tesnejšem političnem povezovanju, ki zajema spoštovanje 
človekovih pravic, temeljnih svoboščin in demokratičnih načel. 

Razprava o prihodnosti Evrope ni vključevala le institucij in voditeljev EU ter držav članic, temveč 
tudi državljane. Dialogi z državljani, ki jih je Komisija začela izvajati leta 2012, nato pa jih je 
predsednik Juncker ponovno oživil, da bi „povrnili zaupanje državljanov“, so vzpostavili stalen 
dialog med državljani EU v državah članicah EU in visokimi predstavniki institucij EU. Cilj je bil 
izmenjati stališča, pojasniti politike EU, zbrati ideje, prejeti kritike in razmisliti o njih. Ta pregled je 
vključeval tudi spletno posvetovanje z državljani EU, ki so se lahko odzvali tudi na belo knjigo 
Komisije in izrazili stališča.  

Sredi različnih stališč, ki so jih izrazile institucije in skupine držav EU, je Evropski svet sprejel novo 
delovno metodo – Agendo voditeljev – ki naj bi olajšala razpravo in odločanje v Evropskem svetu s 
ciljno usmerjenostjo. V okviru načina delovanja Agende voditeljev se načrtuje, da se na vrh v Sibiuu 
9. maja 2019 pripravi strateškega agenda za obdobje 2019–2024 in ocena Agende voditeljev. 

Pregled razprave v Parlamentu 
 

 

 

Postopek vodilnih kandidatov in nadnacionalne liste so 
omenili le trije govorniki – in sicer Leo Varadkar, Andrej 
Plenković in Xavier Bettel – od prvih šestih, ki so nagovorili 
Evropski parlament. Medtem ko sta belo knjigo Evropske 
komisije o prihodnosti Evrope neposredno omenila le Leo 

„Evropska suverenost ne more pomeniti, 
da se Unija gradi na račun moči držav 
članic, saj moč suverene Evrope izvira iz 
moči držav članic.“ 
Mateusz Morawiecki 

„Odpraviti je treba pravilo soglasja; ne le pri zunanjepolitičnih vprašanjih, ampak tudi pri 
pomembnih zadevah, kot so obdavčitev, večletni proračun in mehanizmi za preverjanje 
spoštovanja pravne države in človekovih pravic.“ 
Pedro Sánchez 

„Uvedimo trajni sistem vodilnih 
kandidatov in demokratizirajmo izbiro 
kandidatov za druge vodilne položaje v 
EU.“ 
Leo Varadkar 

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
http://www.visegradgroup.eu/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_sl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_SL.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_SL.html
https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_sl
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_en.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=sl
https://www.consilium.europa.eu/sl/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Varadkar in António Costa, so drugi posredno obravnavali nekatere od petih scenarijev, pri čemer 
so poudarili, da dajejo prednost delitvi pristojnosti med EU in državami članicami. Nekateri so trdili, 
da je treba nekaj pristojnosti vrniti državam članicam, spet drugi pa so se zavzemali za več Evrope, 
vendar samo na posameznih področjih. Francoski predsednik Emmanuel Macron je pozval k večji 
„evropski suverenosti“ in posodobitvi evropske ravni. V številnih prispevkih je bil poudarjen pomen 
demokracije in pravne države, zlasti ker v Evropi naraščata populizem in samovoljnost. Glede tega 
se je osem govornikov tudi neposredno sklicevalo na prihajajoče evropske volitve. 

Veliko govornikov je bilo zaskrbljenih zaradi vse večje oddaljenosti institucij od državljanov in 
menijo, da je treba prilagoditi politično in institucionalno delovanje EU. Charles Michel je govoril o 

„temeljni krizi zaupanja“ javnim institucijam, vključno z 
evropskimi institucijami, pa tudi tradicionalnim medijem. 
Večina voditeljev, ki so sodelovali v razpravi o prihodnosti 
Evrope, se zlasti v nedavnih prispevkih niso osredotočali na 
institucionalne reforme, saj bi bilo treba po njihovem mnenju 

bolje poslušati državljane in ponovno pridobiti njihovo zaupanje. Vsi govorniki so se sklicevali na 
pomen državljanov v okviru opravljanja storitev zanje in/ali v zvezi z njihovim dejavnim 
sodelovanjem v EU, na primer prek „posvetovanj z državljani“. 

 

„Odkrito vam povem, da imam nekaj 
zadržkov glede institucionalnih razprav. 
Čeprav so pomembne, namreč naših 
državljanov ne zanimajo.“ 
Xavier Bettel 







 
 

 

Ta dokument zaključuje štiri briefinge o razpravah o 
prihodnosti Evrope, v katerih so pojasnjena stališča 
različnih voditeljev držav ali vlad, ki so govorili na 
plenarnih zasedanjih Evropskega parlamenta od 
januarja 2018 do aprila 2019. V prvem delu dokumenta 
so opisane splošne skupne točke in razhajanja med 
govorniki, težnje v obravnavanih temah in podani 
predlogi. Drugi del dokumenta vsebuje povzetke 
nekaterih najpomembnejših izjav govornikov in 
podrobnejšo analizo njihovih različnih stališč o teh 
ključnih področjih politike: ekonomska in monetarna 
unija, migracije, socialna razsežnost, mednarodna 
trgovina, podnebne spremembe in energija, varnost in 
obramba, naslednji večletni finančni okvir ter 
institucionalna vprašanja. 

 

To je publikacija službe za raziskovalne storitve za poslance. 
EPRS | Služba Evropskega parlamenta za raziskave  

Ta dokument je namenjen poslancem in zaposlenim v Evropskem parlamentu za uporabo kot 
informativno gradivo pri njihovem parlamentarnem delu. Za vsebino tega dokumenta in vsa 
mnenja, izražena v njem, so odgovorni izključno avtorji in ne predstavljajo nujno uradnega 

stališča Evropskega parlamenta. 
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