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Predlog spremembe  1 

Marco Valli, Marco Zanni 

v imenu skupine EFDD 

 

Poročilo A8-0190/2015 

Pervenche Berès 

Pregled okvira za gospodarsko upravljanje: ocena stanja in izzivi 

2014/2145(INI) 

Predlog resolucije po členu 170(4) Poslovnika, ki nadomesti nezakonodajni predlog 

resolucije A8-0190/2015 

Resolucija Evropskega parlamenta o pregledu okvira za gospodarsko upravljanje: 

ocena stanja in izzivi 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in Pogodbe o delovanju Evropske unije, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah 

euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 

stabilnostjo
1
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih 

načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v 

euroobmočju
2
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju
3
, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi 

s proračunskimi okviri držav članic
4
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. novembra 2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih 

neravnotežij v euroobmočju
5
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 

                                                 
1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1. 
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3 UL L 306, 23.11.2011, str. 1. 
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proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik
1
, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 

16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij
2
, 

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1177/2011 z dne 8. novembra 2011 o spremembi 

Uredbe (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s 

čezmernim primanjkljajem
3
, 

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (ESM),  

– ob upoštevanju Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 

monetarni uniji (TSCG),  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 13. marca 2014 o preiskavi vloge in delovanja 

trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v programu 

euroobmočja
4
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. decembra 2013 o ustavnih težavah upravljanja 

Evropske unije na več ravneh
5
, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 1. decembra 2011 o evropskem semestru za 

usklajevanje gospodarskih politik
6
,  

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 6. julija 2011 o finančni, gospodarski in socialni 

krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili
7
, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2014 o pregledu ekonomskega 

upravljanja – Poročilo o uporabi uredb (EU) št. 1173/2011, 1174/2011, 1175/2011, 

1176/2011, 1177/2011, 472/2013 in 473/2013 (COM(2014)0905), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. januarja 2015 o tem, kako čim bolje 

izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast 

(COM(2015)0012), 

– ob upoštevanju šestega poročila Komisije o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji z 

dne 23. julija 2014 (COM(2014)0473), 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z zasedanj junija in decembra 2014, 

– ob upoštevanju sklepov vrha držav euroobmočja iz oktobra 2014, 

– ob upoštevanju letnega pregleda rasti za leto 2015 (COM(2014)0902), 

                                                 
1 UL L 306, 23.11.2011, str. 12. 
2 UL L 306, 23.11.2011, str. 25. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 33. 
4 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0239. 
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0598. 
6 UL C 165 E, 11.6.2013, str. 24. 
7 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 140. 
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– ob upoštevanju razširjenega programa nakupa vrednostnih papirjev, ki ga je ECB 

napovedala 22. januarja 2015; 

– ob upoštevanju priložnostnega dokumenta ECB št. 157 o opredelitvi fiskalnih in 

makroekonomskih neravnovesij – neizkoriščene sinergije v okrepljenem okviru 

upravljanja EU („The identification of fiscal and macroeconomic imbalances – 

unexploited synergies under the strengthened EU governance framework“) iz novembra 

2014, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta MDS št. 15/95 iz maja 2015 o makroekonomskih 

učinkih javnih naložb: dokazi iz naprednih gospodarstev, 

– ob upoštevanju poročila nizozemskega urada za analizo ekonomske politike (CPB) o 

ponesrečenem strukturno uravnoteženem proračunu („Structural budget balance:  a love 

at first sight turned sour“) iz julija 2014, 

– ob upoštevanju poročila iz leta 2012 Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj 

(OECD) z naslovom „Implicit Guarantees for Bank Debt:  Where Do We Stand?“ 

(Implicitne garancije za bančni dolg: pregled stanja), 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta OECD št. 977 o posledicah negotovosti v zvezi s 

proizvodno vrzeljo med krizo („Implications of output gap uncertainty in times of 

crisis“) z dne 6. julija 2012, 

– ob upoštevanju delovnega dokumenta OECD št. 163 o trendih v neenakosti dohodkov in 

njihovem vplivu na gospodarsko rast („Trends in income inequality and its impact on 

economic growth“) z dne 9. decembra 2014, 

– ob upoštevanju sklepov Sveta o šestem poročilu o ekonomski, socialni in teritorialni 

koheziji: naložbe za delovna mesta in rast, ki ga je Svet za splošne zadeve (kohezijo) 

sprejel 19. novembra 2014, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora 

za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov ter 

Odbora za ustavne zadeve (A8-0190/2015), 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

A. ker naj bi bila po pomladni napovedi Komisije stopnja brezposelnosti v letih 2015 in 

2016 v EU in euroobmočju še vedno nesprejemljivo visoka, v EU višja od 11 % in v 

euroobmočju blizu 10 %; 

B. ker med državami članicami še vladajo ogromne razlike, tudi po posredovanju Trojke, 

saj se bo napovedana rast BDP v letu 2015 gibala med -0,5 % na Cipru in +3,6 % na 

Irskem; 

C. ker po pomladnih napovedih Komisije naložbe v euroobmočju ostajajo skromne in naj 

bi dosegle nezadostno 1,7-odstotno rast; 

D. ker Evropski načrt za naložbe v vrednosti 21 milijard EUR, s katerim naj bi v naslednjih 
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treh letih zbrali za 315 milijard EUR novih naložb, temelji na nezanesljivih 

predpostavkah glede učinka vzvoda, ovrednotenega na 15, in glede sposobnosti za 

privabljanje zasebnih naložb v projekte z visokim tveganjem; 

E. ker je ECB začela izvajati program povečevanja količine denarja v obtoku v vrednosti 

približno 1,1 bilijona EUR, da bi odpravila tveganje dolgotrajno nizke inflacije in 

oživila realno gospodarstvo; ker bo 19 nacionalnih centralnih bank kupilo državne 

obveznice lastnih držav članic in prevzelo relativno tveganje; ker je sistem delitve 

tveganja omejen na 20 % nakupov, od katerih jih 12 % obsega obveznice, ki so jih 

izdale evropske institucije, ter le simboličnih in neznatnih 8 % državne obveznice 

euroobmočja, kar kaže na pomanjkanje politične volje držav članic, da bi sprejele 

prednosti in tudi slabosti, s katerimi bi bila povezana resnično enotna monetarna 

politika; 

F. ker je kljub nekonvencionalnim ukrepom, ki jih ECB sprejema od leta 2010, 

mehanizem prenosa monetarne politike v realno gospodarstvo ostal občutno oslabljen; 

ker je v skladu z napovedjo Mednarodnega denarnega sklada iz oktobra 2014 tveganje 

deflacije v euroobmočju še vedno zelo zaskrbljujoče in ostaja blizu 30 %, nekatere 

države pa se z deflacijo že srečujejo;  

G. ker je finančna kriza leta 2008 povzročila obsežno posredovanje vlad  EU v podporo 

finančnemu sektorju; ker je skupna država pomoč, dodeljena finančnemu sektorju, 

znašala več kot 5 bilijonov EUR, kar predstavlja 40,3 % BDP EU; 

H. ker je v skladu s poročilom OECD iz leta 2012 na vzdržnost državnega dolga bistveno 

vplival obseg eksplicitnih ali implicitnih garancij za bančni dolg;  

I. ker je glede na publikacijo World Economic Outlook za april 2015 Mednarodni denarni 

sklad ugotovil, da strukturne reforme na podlagi ureditve trga dela nimajo statistično 

pomembnega učinka na skupno faktorsko produktivnost za razliko od raziskav in 

razvoja ter inovacij, ki prinašajo najvišjo rast produktivnosti, kar pomeni, da 

gospodarski in socialni stroški prilagajanja v času reform ne bodo povrnjeni s 

pozitivnim učinkom na dolgoročno rast proizvodnje;  

J. ker glede na delovni dokument Mednarodnega denarnega sklada iz maja 2015 o 

makroekonomskih učinkih javnih naložb večje javne naložbe povečajo rast proizvodnje 

in zmanjšajo brezposelnost, tako kratkoročno kot dolgoročno; ker je ugotovljeno, da so 

rezultati boljši v situacijah upada gospodarske dejavnosti in denarne prilagoditve, kot se 

kaže v euroobmočju, ter lahko pripeljejo do zmanjšanja razmerja med javnim dolgom in 

BDP; ker je bilo ugotovljeno, da javne naložbe, ki se financirajo z izdajo dolga, 

prinašajo boljše rezultate kot naložbe, ki ne vplivajo na proračun; 

K. ker je zmanjšanje javne porabe na podlagi načrtov fiskalne konsolidacije povzročilo 

zmanjšanje socialne varnosti, obenem pa se je število evropskega prebivalstva, ki mu 

grozi revščina in socialna izključenost, povečalo na več kot 25 %; 

L. ker je utaja davkov v korist velikih korporacij povzročila več državam članicam 

nekajmilijardno škodo v smislu izgubljenih potencialnih javnofinančnih prihodkov, in s 

tem spodkopala osnovo za solidarnost v euroobmočju; 
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1. meni, da so glede na sedanje gospodarske razmere v euroobmočju potrebni nujni, 

celoviti in odločni ukrepi za reševanje visoke brezposelnosti, vse večje revščine in 

prekomerne neenakosti ter za obravnavanje tveganja deflacije in daljšega obdobja 

recesije;  

2. poudarja, da sedanji okvir gospodarskega upravljanja ni uspel obravnavati izzivov v 

zvezi z zagotavljanjem makroekonomske stabilnosti, spodbujanjem trajnostne rasti in 

obravnavanjem razlogov za prekomerna makroekonomska neravnotežja v euroobmočju; 

poudarja, da sedanji okvir ne omogoča ustrezne razprave o nadomestnih možnostih za 

neuravnotežen okvir upravljanja, ki temelji na arbitrarnih proračunskih pravilih, ter 

razprave o dolgoročni vzdržnosti monetarne unije in možnosti, da države članice na 

podlagi demokratičnega odločanja izstopijo; 

3. obžaluje, da sedanji okvir gospodarskega upravljanja, ki temelji na Paktu za stabilnost 

in rast, šesterčku in dvojčku ter fiskalnem paktu, po nepotrebnem omejuje pomembni 

manevrski prostor držav članic na področju fiskalne politike in jim tako krati edino 

učinkovito makroekonomsko orodje v razmerah nizkega povpraševanja in neučinkovite 

monetarne politike;  

4. poudarja, da so pomembnejše politične pobude, ki so se večinoma opirale na politična 

priporočila Komisije in trojke, temeljile na pristranskih gospodarskih napovedih in 

pomanjkljivih ekonomskih modelih, ki niso uspeli predvideti te krize; opozarja, da 

izračun proizvodne vrzeli temelji na zastareli metodologiji, kot kažejo pogoste 

spremembe ocen Komisije; poudarja, da sosta bila pri fiskalni konsolidaciji in 

strukturnih reformah precej podcenjena višina fiskalnih multiplikatorjev ter pomen 

negativnih učinkov prelivanja med državami v času sočasne konsolidacije in deflacijski 

učinek vseh strukturnih reform skupaj;  

5. meni, da okvir gospodarskega upravljanja državam članicam ne bi smel preprečevati, da 

izvajajo potrebne proticiklične ukrepe za boj proti visoki brezposelnosti in visoki stopnji 

revščine ter za spodbujanje gospodarske rasti;  

6. obžaluje pomanjkanje politične razprave o vzdržnosti meril za primanjkljaj in dolg, 

vključno s pravilom o zmanjševanju dolga za 1/20, kljub nasprotnemu in škodljivemu 

učinku na gospodarske in socialne razmere v številnih državah članicah;  

7. obžaluje, da so priporočila Komisije in trojke za posamezne države o reformi trga dela 

povzročila drastično povečanje začasnih delovnih mest in delovnih mest s skrajšanim 

delovnim časom, kar je dramatično vplivalo na stopnjo brezposelnosti, plače in dostop 

do bančnih kreditov ter tako pri ljudeh še povečalo družbeno nezadovoljstvo in občutek 

negotovosti;  

Možni ukrepi brez spreminjanja primarnih pogodb  

8. meni, da bi moralo sporočilo bolj razširiti obseg klavzule o naložbah, da bi preventivni 

del Pakta za stabilnost in rast postal prožnejši glede programov naložb držav članic, saj 

je prožnost omejena na sofinanciranje projektov v okviru strukturne in kohezijske 

politike ter sklada EFSI; meni, da je treba ta pristop nujno ponovno oceniti, da bi 

zagotovili pozitiven učinek na rast, ustvarjanje delovnih mest in socialno kohezijo, tako 
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da bi določili širše zlato pravilo v preventivnem in korektivnem delu ter da bi iz 

izračuna primanjkljaja in dolga v okviru pakta izvzeli vse javne izdatke za produktivne 

naložbe v raziskave in razvoj ter inovacije in določila, ki jih države članice sprejmejo v 

zvezi z zajamčenim minimalnim dohodkom; 

9. meni, da bi morale strukturne reforme v euroobmočju imeti jasen pozitiven 

družbenoekonomski učinek ter neposredno prispevati h gospodarski, finančni in socialni 

stabilnosti EU, kakor tudi k ciljem strategije Evropa 2020; poudarja, da v trenutnem 

pristopu k strukturnim reformam niso obravnavani primarni izzivi številnih držav članic 

EU, namreč pomanjkanje institucionalne odgovornosti in preglednosti, korupcija, 

davčne goljufije in utaja davkov;  

10. vztraja, da sedanji okvir gospodarskega upravljanja, predvsem pravilo o zmanjševanju 

dolga za 1/20, z gospodarskega, socialnega in političnega vidika ni vzdržen, zato poziva 

k obsežni in temeljiti spremembi s povrnitvijo fiskalne in monetarne neodvisnosti 

državam članicam; 

11. poudarja, da strategija Komisije s tremi stebri (naložbe, fiskalna pravila in strukturne 

reforme), predstavljena v okviru letnega pregleda rasti za leto 2015, v bistvu pomeni 

staro strategijo, ki ni mogla preprečiti in obravnavati sedanje socialne in gospodarske 

krize – zato poziva, naj se ta strategija opusti;  

12. poudarja, da je treba velike presežke na tekočih računih v osrčju euroobmočja 

obravnavati enako resno kot prekomerne primanjkljaje na tekočih računih na periferiji; 

meni, da je treba postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem v državah s 

primanjkljajem in državah s presežkom bolj uravnoteženo uporabljati in da bi moral 

obravnavati predvsem države, ki imajo veliko manevrskega prostora za ukrepanje, saj bi 

tako preprečili nepoštene in škodljive prakse, ki temeljijo na notranji devalvaciji;  

13. meni, da je resnično in nujno treba zmanjšati zapletenost gospodarskega upravljanja, 

izboljšati prevzemanje odgovornosti ter povečati njegovo preglednost in 

demokratičnost; meni, da je polno zaposlenost, trajnostno gospodarsko rast in politično 

stabilnost težko doseči z dodajanjem novih plasti pravil obstoječim pravilom ali z 

vsiljevanjem gospodarskih politik izvoljenim nacionalnim vladam ali parlamentom ter 

da izboljšanje lahko zagotovijo le institucije z neposredno demokratično odgovornostjo; 

14. glede na trenutne razmere krize brez konca priznava, da je treba okvir gospodarskega 

upravljanja dolgoročno in srednjeročno popraviti in dopolniti ter s tem omogočiti, da 

bosta EU in euroobmočje kos izzivom v zvezi s polno zaposlenostjo, finančno 

stabilnostjo, gospodarsko rastjo in dolgoročnimi naložbami ter bosta obenem delovala 

proti neenakostim in socialni izključenosti;  

15. želi spomniti na ugotovitev Evropskega parlamenta, da vzpostavitev evropskega 

mehanizma za stabilnost zunaj institucij Unije pomeni nazadovanje pri njenem 

političnem povezovanju; poudarja, da so bila posojila iz javnih sredstev za reševanje, 

dodeljena prek evropskega mehanizma za stabilnost, uporabljena izključno za 

dokapitalizacijo bančnega sektorja; zato meni, da gre pri tem mehanizmu za nepotrebno 

podvajanje drugih obstoječih instrumentov za finančno pomoč bančnemu sektorju; 
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16. opozarja, da je bila ekonomska in monetarna unija omejena na neprožen sistem fiksnih 

menjalnih tečajev in nevzdržnih proračunskih pravil; poudarja, da resnična ekonomska 

in monetarna unija zahteva demokratično podporo ter gospodarske in politične pogoje, 

ki jih v EU ni, ter skupno fiskalno zmogljivost, ki iz praktičnih razlogov ni uresničljiva;  

17. poudarja, da je pomanjkljiva zasnova ekonomske in monetarne unije ob neizpolnjenih 

potrebnih pogojih za optimalno valutno območje ustvarila in spodbudila nevzdržna 

makroekonomska neravnotežja v euroobmočju, kar je povzročilo nastanek velikih 

presežkov in primanjkljajev na tekočih računih; poudarja, da je euro deloval kot najbolj 

razdiralen dejavnik  evropskega združevanja vse od druge svetovne vojne; 

18. želi spomniti, da je bila bančna unija rezultat politične volje, da bi preprečili prihodnje 

finančne krize in zmanjšali negativni učinek prelivanja zaradi krize državnega dolga v 

euroobmočju; poudarja, da je še vedno potrebna strukturna bančna reforma na podlagi 

jasne avtomatične ločitve dejavnosti trgovanja in osnovne kreditne funkcije;  

Načrt za trajnostno in učinkovito gospodarsko upravljanje  

19. poziva države članice, naj pripravijo ambiciozen načrt, v katerem bo upoštevana potreba 

po reformah gospodarskega upravljanja, kot je poudarjeno v tem poročilu;  

20. poziva vse strani, ki so udeležene pri potrebni reviziji gospodarskega upravljanja, naj 

preprečijo nastajanje ostankov in preučijo vse razpoložljive možnosti, tudi tiste, ki bi 

zahtevale revizijo primarnih pogodb; meni, da bi morali podlago za takšen načrt tvoriti 

naslednji elementi: 

– določitev pravice do umika iz euroobmočja in razširitev klavzule o izvzetju s 

spremembo primarnih pogodb; 

– takojšnje izvzetje nacionalnih javnih izdatkov za (a) naložbe v raziskave in 

razvoje ter inovacije in (b) zajamčen minimalni dohodek, ki ga sprejmejo države 

članice, iz izračunov primanjkljaja in dolga v okviru Pakta za stabilnost in rast; 

– preusmeritev paradigme od fiskalne konsolidacije in deflacionističnih politik k 

dolgoročni strategiji, ki bo temeljila na proticikličnih politikah, socialni koheziji 

ter učinkoviti reformi finančnega sektorja in sistema davka od dohodkov pravnih 

oseb;  

– revidiran okvir upravljanja, ki bo državam članicam omogočal, da uveljavijo 

svojo pravico do izvajanja avtonomne fiskalne politike; 

– nadomestitev obstoječih proračunskih meril, vključno s pravilom o 

uravnoteženem proračunu in pravilom o zmanjševanju dolga za 1/20, z 

makroekonomskimi in socialnimi kazalniki, kot so realna rast, dolgoročne javne 

naložbe in stopnja brezposelnosti ter poštenost in preglednost davčnega sistema; 

– nabor ukrepov za zaščito države članice, ki se odloči izstopiti iz euroobmočja, 

pred begom kapitala zaradi špekulativnih napadov; 
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– jasen pravni okvir v euroobmočju za prestrukturiranje državnega dolga in odpis 

dolga; 

21. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji. 

Or. en 

 

 


