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18.6.2015 A8-0190/2 

Predlog spremembe  2 

Ernest Urtasun 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

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 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 pisma takratnega podpredsednika Komisije, Ollija Rehna z dne 3. julija 

2013 o uporabi člena 5(1) Uredbe Sveta (EC) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 

proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik, 

– 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 

proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik
3
, 

– 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
4
, 

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

                                                 
1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1. 
2 UL L 140, 27.5.2013, str. 11. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 12. 
4 UL L 306, 23.11.2011, str. 33. 
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novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju
1
,  

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

s proračunskimi okviri držav članic
2
, 

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

16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij
3
, 

– 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
4
, 

– 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
5
, 

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

Evropske unije na več ravneh
6
, 

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

usklajevanje gospodarskih politik
7
,  

– 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
8
, 

– 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 sklepov Evropskega sveta z zasedanj junija in decembra 2014, 

– ob upoštevanju sklepov vrha držav euroobmočja iz oktobra 2014, 

– ob upoštevanju govora predsednika Komisije Jeana-Clauda Junckerja v Evropskem 

parlamentu z dne 15. julija 2014; 

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

                                                 
1 UL L 306, 23.11.2011, str. 1. 
2 UL L 306, 23.11.2011, str. 41. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 25. 
4 UL L 306, 23.11.2011, str. 8. 
5 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0239. 
6 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0598. 
7 UL C 165 E, 11.6.2013, str. 24. 
8 UL C 33 E, 5.2.2013, str. 140. 
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– ob upoštevanju govora predsednika ECB Maria Draghija na letnem simpoziju v Jackson 

Holu 22. avgusta 2014; 

– ob upoštevanju mnenja javnega pravobranilca Sodišča Pedra Cruza Villalóna o 

zakonitosti programa dokončnih denarnih transakcij ECB z dne 14. januarja 2015; 

– 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 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 delovnega dokumenta št. 977 Organizacije za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj (OECD) 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 št. 163 Organizacije za gospodarsko sodelovanje 

in razvoj (OECD) 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 dokumenta za razpravo Mednarodnega denarnega sklada o 

napredovanju proti fiskalni uniji euroobmočja („Towards a fiscal union for the euro 

area“) iz septembra 2013, 

– 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 se po jesenski napovedi Komisije BDP euroobmočja v letu 2014 povečal za 

0,8 %, v letu 2015 pa za 1,1 %, potem ko je bila dve leti zapored rast nepričakovano 

negativna, kar pomeni, da predkrizna raven BDP  letos ne bo dosežena in da bo 

proizvodna vrzel ostala velika; ker najnovejše napovedi predvidevajo veliko tveganje za 

zelo nizko inflacijo v daljšem obdobju; 

B. ker bodo tudi po izvedbi programov med državami članicami še naprej vladale ogromne 

razlike, saj se bo napovedana rast BDP gibala med –2,8 % na Cipru in +4,6 % na 

Irskem, kar kaže na to, da so notranje razlike vse večje in bolj ogrožujoče; 

C. ker so se po podatkih iz jesenske napovedi Komisije naložbe v euroobmočju v letu 2012 
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zmanjšale za 3,4 %, v letu 2013 za 2,4 %, od začetka krize pa za 17 %; ker je 

pričakovano povečanje izdatkov za naložbe v letih 2014 in 2015 (1,7 %) zelo skromno; 

ker pomanjkanje naložb škoduje prihodnjim generacijam in zmanjšuje možnosti za 

doseganje vzdržnosti javnih financ; 

D. ker je bil vzpostavljen evropski načrt za naložbe, katerega cilj je zbrati za 315 milijard 

EUR novih naložb v naslednjih treh letih; 

E. ker naj bi bila po podatkih iz zimske napovedi Komisije stopnja brezposelnosti po 

celotni EU v letih 2015 in 2016 še vedno visoka, tj. nad 11 %; 

Ocena stanja v zvezi s sedanjim okvirom gospodarskega upravljanja 

1. meni, da so glede na sedanje gospodarske razmere potrebni nujni, obsežni in odločni 

ukrepi za soočanje z nevarnostjo deflacije ali zelo nizke inflacije, nizko rastjo in visoko 

brezposelnostjo; 

2. meni, da v EU gospodarska rast še vedno močno upada, kar traja že vse od leta 2008; 

poudarja, da proizvodna vrzel ostaja prevelika, kar vodi v histerezo in trajno izgubo 

zmogljivosti; meni, da so za preprečitev dolžniške deflacijske pasti in ustvarjanje novih 

zmogljivosti, usmerjenih v ekološko preoblikovanje gospodarstva EU, nujne dodatne in 

usklajene fiskalne in monetarne politike;  

3. s tega vidika poziva k daljnosežnemu zelenemu evropskemu programu naložb za 

Evropo, ki bo usmerjen v socialno in okoljsko preoblikovanje gospodarstva EU; 

4. poudarja, da sedanji okvir gospodarskega upravljanja ne zagotavlja ustreznega 

mehanizma demokratične odgovornosti v zvezi z oceno gospodarskih priložnosti v 

euroobmočju ali skupne fiskalne naravnanosti, prav tako pa ne zagotavlja dovolj 

demokratično odgovornega postopka spremljanja za enakovredno ocenjevanje različnih 

gospodarskih in fiskalnih razmer;  

5. zlasti obžaluje odločitve Euroskupine, ki so bile sprejete za zaprtimi vrati brez 

preglednosti in ustrezne odgovornosti; poziva k objavi zapisnika zasedanj Euroskupine; 

opozarja na sklepe iz svojega poročila o dejavnostih trojke, v katerih obžaluje 

pomanjkanje demokratične legitimnosti in odgovornosti Euroskupine na ravni EU, ko 

prevzema izvršilna pooblastila na tej ravni; 

6. opozarja na sklepe iz svojega poročila o dejavnostih trojke, v katerih obžaluje nejasno 

področje uporabe tehničnega svetovanja in vloge agencije Euroskupine, namenjene 

Komisiji in ECB v okviru snovanja, izvajanja in ocenjevanja programov pomoči; s tega 

vidika obžaluje pomanjkanje jasnih in odgovornih pristojnosti za vsak posamezni 

primer, ki jih Komisiji zagotavljata Svet in Euroskupina; prav tako obžaluje, da se lahko 

v Komisiji pojavi navzkrižje interesov med njeno vlogo v trojki in odgovornostjo, ki jo 

ima kot varuhinja Pogodb; 

7. ugotavlja, da so pomembnejše politične pobude, ki vključujejo politična priporočila, 

temeljile na gospodarskih napovedih, v katerih nizki rast in inflacija kot posledici 

varčevalnih ukrepov, razporejenih v začetno obdobje, nista bili predvideni, ter precej 



 

AM\1066126SL.doc  PE558.980v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

podcenile velikost fiskalnega multiplikatorja v razmerah, za katere sta bila značilna hud 

finančni pretres in velik učinek prelivanja med državami v času sočasne konsolidacije in 

deflacijskega učinka vseh pospešenih strukturnih reform skupaj;  

8. ugotavlja, da so bile s prilagoditvami obremenjene zlasti države članice, ki so se znašle 

v krizi z visokimi presežki na tekočih računih in visokim razmerjem med javnim 

dolgom in BDP, s čimer so povzročile splošno nagnjenost k deflaciji;  

9. poudarja zlasti, da so imeli neuravnoteženi varčevalni ukrepi, razporejeni v začetno 

obdobje, in zmanjšanje proračunskih sredstev v osnovnih sistemih socialnega varstva po 

vsej Evropi dramatične socialne posledice, škodili pa so tudi okrevanju Evrope in 

nazadnje nepotrebno poslabšali razmerje med javnim dolgom in BDP v primerjavi z 

nujno, vendar bolj postopno in bolje zasnovano dolgoročno strategijo za fiskalno 

konsolidacijo; poudarja, da nekateri koreniti varčevalni ukrepi niso usklajeni z 

obveznostmi iz Pogodbe in določbami Listine EU o temeljnih pravicah; 

10. poudarja, da sedanje razmere zahtevajo okrepljeno in vključujoče gospodarsko 

usklajevanje (da bi povečali skupno povpraševanje, izboljšali fiskalno vzdržnost in 

omogočili poštene in vzdržne reforme in s tem povezane naložbe) ter hitro odzivanje, da 

bi odpravili najočitnejše pomanjkljivosti okvira gospodarskega upravljanja; 

11. zato meni, da zakonodajna revizija pravnega okvira gospodarskega upravljanja ni 

potrebna le z vidika proračunskih pravil, ampak tudi za zagotovitev podlage za okvir za 

kakovostne naložbe, da bi vzpostavili zavezujoč širši postopek socialno-ekonomske 

konvergence, namenjen doseganju posodobljenih ciljev strategije Evropa 2020; zato se 

ne strinja z oceno Komisije, po kateri naj bi bil sedanji okvir gospodarskega upravljanja 

uspešen, tako da revizija pravnega okvira za zdaj ni potrebna;  

12. opozarja, da je zaradi kopičenja postopkov okvir gospodarskega upravljanja zapleten in 

ni dovolj pregleden, kar slabo vpliva na pripravljenost parlamentov, socialnih partnerjev 

in državljanov, da prevzamejo odgovornost za smernice, priporočila in reforme, ki iz 

tega okvira izhajajo, ter jih sprejmejo; zato poudarja, da je potrebna pravna revizija, ki 

bi poenostavila zapletene in pogosto prekrivajoče se postopke nadzora in poročanja, 

hkrati pa povečala demokratični nadzor in odgovornost okvira semestra EU;  

13. priznava, da je bilo doseženega nekaj napredka glede odgovornosti za nacionalne 

razprave v državah članicah euroobmočja, tudi zaradi prispevka nacionalnih fiskalnih 

svetov; 

Kako najbolje izkoristiti prožnost obstoječih pravil 

14. poudarja, da so veljavne določbe Pakta za stabilnost in rast o prožnosti, ki so bile 

oblikovane, preveč neomejene ter v praksi niso zagotovile zadostnega in ustreznega 

proticikličnega okvira; opozarja, da več držav članic v ugodnih gospodarskih razmerah 

ni izvedlo proticiklične konsolidacije; glede na nizko inflacijo, nizko rast in visoko 

brezposelnost obžaluje, da se ta diskrecijska pravica, ki jo določa zakonodaja, ni v celoti 

uporabljala že v preteklih letih; poudarja, da je zaradi tega ta diskrecijska prožnost 

postala pravilo namesto izjema, saj se sistematično in neučinkovito uporablja šele po 

nastanku socialnih in gospodarskih težav;  
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15. pozdravlja, da Komisija v svojem nedavnem razlagalnem sporočilu o prožnosti 

priznava, da je način razlaganja veljavnih fiskalnih pravil odločilnega pomena pri 

premoščanju vrzeli v naložbah v EU in lažjem izvajanju reform, ki spodbujajo rast ter 

so vzdržne in socialno uravnotežene; 

16. podpira dejstvo, da bo Komisija obravnavala nacionalne prispevke v Evropski sklad za 

strateške naložbe kot fiskalno nevtralne, kar zadeva Pakt za stabilnost in rast; poziva k 

dodatnim pojasnilom glede konkretne obravnave teh prispevkov v skladu z novo 

razlago pravil Pakta za stabilnost in rast, opredeljeno v sporočilu;  

17. opozarja, da je namen sporočila Komisije o prožnosti razširiti obseg klavzule o 

naložbah ter tako omogočiti nekoliko prožnosti v preventivnem delu Pakta za stabilnost 

in rast glede programov naložb držav članic, zlasti kar zadeva izdatke za projekte v 

okviru strukturne in kohezijske politike, vključno s pobudo za zaposlovanje mladih, 

vseevropskimi omrežji in instrumentom za povezovanje Evrope, ter sofinanciranje v 

okviru Evropskega sklada za strateške naložbe; meni, da je treba ta pristop nujno 

ponovno oceniti, da se bo simetrično uporabljal tudi pri korektivnem delu Pakta za 

stabilnost in rast;  

18. meni, da bi morali proces reform v okviru preventivnega in korektivnega dela 

demokratično oceniti Evropski parlament in nacionalni parlamenti v stalnem dialogu s 

socialnimi partnerji; obžaluje, da so te reforme v številnih državah članicah v praksi 

spodkopale socialne in okoljske pravice, povečale negotovost zaposlitve in zmanjšale 

pravice do javnih pokojnin;  

19. se zavzema za v rezultate usmerjene metodološke smernice v zvezi z upravičenimi 

reformami, vključno z ocenami učinka ter stroškov in koristi in časovnim učinkom, pri 

čemer naj se izrecno upoštevajo zunanji učinki ter družbene in okoljske koristi teh 

reform; zavzema se tudi za mehanizme spremljanja za ocenjevanje prispevka reform k 

posodobljenim nacionalnim ciljem iz strategije EU 2020; poudarja, da bi morali takšni v 

rezultate usmerjeni ukrepi zagotoviti tudi smernice za oceno reform v okviru 

korektivnega dela Pakta za stabilnost in rast;  

20. meni, da bi morale splošne gospodarske reforme, zastavljene v nacionalnih programih 

reform, merljivo pozitivno vplivati na družbo, gospodarstvo in okolje ter prispevati k 

večji upravni zmogljivosti;  

21. obžaluje pa, da v sporočilu ni omenjeno, kaj so „neobičajni dogodki“, na katere država 

članica ne more vplivati in zaradi katerih bi smela začasno odstopati od poteka 

prilagoditve pri doseganju srednjeročnega cilja; 

 

Tesnejše sodelovanje in ekonomska konvergenca: možnosti za izboljšavo Pakta za 

stabilnost in rast v okviru pregleda šesterčka in dvojčka 

22. meni, da Pakt za stabilnost in rast in evropski semester omogočata več prožnosti in 

mehkega prava; poziva Komisijo, naj izkoristi to prožnost in predlaga dodatna 

razlagalna pravila;  
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23. meni, da bi bilo treba evropska fiskalna pravila opredeliti znotraj obstoječega okvira 

gospodarskega upravljanja pod okriljem Skupnosti; zato poziva k nadomestitvi 

obstoječih medvladnih sporazumov, kot je fiskalni pakt, ki spodkopava demokratični 

nadzor obstoječih pravil;  

24. vendar poudarja, da bi bila revizija pravnega okvira najustreznejši instrument politike za 

dosego resnično proticikličnega pristopa, ki bi zahteval hitrejšo konsolidacijo v dobrih 

obdobjih in nudil več manevrskega prostora v obdobjih negativne proizvodne vrzeli ter 

zlasti v razmerah, ko je gospodarstvo v položaju ničelne spodnje meje;  

25. opozarja, da bi takšna revizija med drugim lahko vključevala kvalificirano obravnavo 

naložb z uporabo metod za vrednotenje naložbenih projektov, kot je metoda odplačne 

vrednosti, pri računovodski obravnavi določenih kategorij visokokakovostnih javnih 

naložb, ki ustvarjajo velike in merljive družbene in okoljske učinke v obdobjih, ko sta 

zaposlenost in proizvodnja manjši, kot bi lahko bili;  

26. opozarja, da bi takšna metoda zagotovila pameten proticiklični pristop, saj bi bili stroški 

za investicijske odhodke v smeri bolj trajnostnega gospodarstva, ki bi nastali v obdobju 

recesije, porazdeljeni na celoten življenjski cikel naložbe, kot je to običajna praksa v 

okviru računovodstva v zasebnem sektorju;  

27. poziva Komisijo in Svet, naj bolje opredelita fiskalni in makroekonomski okvir, zlasti 

pri korektivnem delu Pakta za stabilnost in rast, da bi omogočila zgodnejšo razpravo 

med deležniki, pri tem pa upoštevata potrebo po večjem zbliževanju med državami 

članicami euroobmočja ter vlogo nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev pri 

oblikovanju in izvajanju vzdržnih in socialno uravnoteženih reform;  

28. vztraja, da je treba bolje oblikovati letni pregled rasti in priporočila za euroobmočje in 

jih bolje izkoristiti, da bi omogočili globalno ekonomsko razpravo, zlasti glede 

konvergence v euroobmočju; predlaga, naj se priporočila za posamezno državo 

oblikujejo na podlagi večjega ravnovesja in bolj usklajenega pristopa med letnim 

pregledom rasti in postopkom v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem; predlaga še, 

naj postopek za sprejetje priporočil za euroobmočje po ustrezni razpravi z Evropskim in 

nacionalnimi parlamenti postane obvezen, s spodbudami za izvajanje priporočil; se 

zavzema, da se priporočilo o postopku čezmernega primanjkljaja in priporočila za 

posamezno državo združita v en sam dokument;  

29. podpira okrepljen postopek v zvezi z izdajo, nadzorom in spremljanjem priporočil za 

posamezne države; meni, da bi morala Komisija izrecno opredeliti priporočila, katerih 

namen je doseganje posodobljenih nacionalnih ciljev iz Strategije EU 2020; opozarja, 

da je v zakonodaji zapisano načelo, v skladu s katerim morajo države članice ta 

priporočila „izpolnjevati ali jih utemeljiti“; s tega vidika poziva države članice, naj 

razložijo, kako lahko k doseganju nacionalnih ciljev iz strategije EU 2020 na merljiv 

način prispevajo drugi politični ukrepi, če se priporočila ne upoštevajo; 

30. poudarja, da je glavna pomanjkljivost sedanjega okvira gospodarskega upravljanja v 

smislu legitimnosti procesa ta, da Evropski in nacionalni parlamenti niso dovolj, če 

sploh, vključeni  v opredeljevanje in spremljanje priporočil fiskalne in gospodarske 

politike; se zavzema za medinstitucionalni dogovor, s katerim bi nacionalnim 
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parlamentom zagotovili okrepljeno vlogo pri sprejemanju glavnih dokumentov, 

povezanih z evropskim semestrom (letni pregled rasti, poročilo o mehanizmu 

opozarjanja, priporočila za posamezne države), ter dejavno in postopno nadzorno vlogo;  

31. poziva Komisijo, naj izvede temeljito oceno pravila o 1/20 in ga nadomesti z bolje 

pripravljenim in bolj dodelanim pravilom; s tega vidika poziva k razlikovanju med 

dolgom, ki je nastal zaradi podpiranja finančnega sektorja v kontekstu krize, in ostalimi 

dolgovi; opozarja, da približno tretjina dolga izvira iz ukrepov, ki jih države članice od 

leta 2008 sprejemajo v podporo bančnemu sektorju; meni, da bi bilo treba ta del dolga v 

razmerju do BDP zmanjšati z namenskimi ukrepi, h katerim bi moral prispevati tudi 

finančni sektor;  

32. poziva Komisijo, naj izvede temeljito oceno srednjeročnega proračunskega cilja, 

opredeljenega v „šesterčku“, in ga nadomesti z bolje pripravljenim in bolj dodelanim 

pravilom; poudarja, da pravilo ene rešitve za vse ni primerno, saj se na dolgi rok delež 

dolga v BDP približuje razmerju med povprečnim primanjkljajem in povprečno 

nominalno stopnjo rasti BDP;  

33. poziva k reviziji pojma vzdržnosti dolga na podlagi pristopa, usmerjenega k temeljnim 

pravicam, da dolžniške obveznosti ne bi bile ovira oziroma da ne bi imele prednosti 

pred zagotavljanjem zadostnih minimalnih sredstev za financiranje osrednjih storitev, 

pomembnih za izpolnjevanje obveznosti, ki se nanašajo na temeljne pravice; je zlasti 

naklonjen zamisli o vseevropski konferenci o dolgu in prihodnosti euroobmočja, 

organizirani v obliki konvencije, da bi omogočala spremembe Pogodbe, saj bi se na ta 

način povečala demokratična odgovornost in bi se poglobilo gospodarsko povezovanje 

ekonomske in monetarne unije;  

34. opozarja na sklepe iz svojega poročila o trojki, v katerem opozarja, da je treba 

obravnavati potrebo po odpisu dolga Grčije in velike odlive kapitala iz te države, ter na 

svojo zahtevo, naj Svet začne izvajati okvir, ki ga je oblikoval za obravnavanje slabih 

naložb, da se prekine začarani krog med trgi z državnimi dolgovi in bankami ter se 

ublaži dolžniško breme Irske, Grčije, Portugalske in Cipra;  

35. poziva Komisijo, naj v priporočilu za euroobmočje in priporočilih za posamezno državo 

konkretneje opredeli strategijo treh stebrov (naložbe, fiskalna pravila in strukturne 

reforme), predstavljeno v okviru letnega pregleda rasti za leto 2015, in svoj pristop še 

okrepi s četrtim stebrom o davkih, ki bi vključeval mehanizem za letno spremljanje, na 

primer, novosti v zvezi z davčnimi goljufijami in utajami, stanje okoljskih davkov ter 

ukrepe na nacionalni in evropski ravni za obravnavo posebnih priporočil za posamezne 

države za večjo davčno pravičnost;  

36. poudarja, da vodilna pobuda za Evropo, gospodarno z viri, zahteva postopno ukinitev 

okolju škodljivih davčnih subvencij; opozarja na oceno Komisije, v skladu s katero je 

veliko političnega prostora za prenos davkov z obdavčitve dela na okoljske davke;  

37. poudarja, da Komisija navaja, da subvencije in zunanji stroški za fosilna goriva ter 

jedrsko energijo in toploto predstavljajo strošek v višini 262 milijard EUR letno;  

38. poudarja navedbe Komisije, da davki na delo predstavljajo približno 53 % skupnih 
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davčnih prihodkov v euroobmočju v primerjavi s 5,7 % iz okoljskih obdavčitev; 

opozarja, da je veliko možnosti za okolju prijazno davčno reformo;  

39. zato poziva, da bi morala posodobljena strategija EU 2020 in priporočila za posamezne 

države vključevati posebne cilje in primerjalna merila za spremljanje postopnega 

ukinjanja okolju škodljivih subvencij, ki izkrivljajo trg, najpozneje do leta 2020 in za 

povečanje deleža okoljskih davkov v primerjavi s celotnim davčnim prihodkom za 

najmanj 5 odstotnih točk do leta 2020;  

40. meni, da bi bili lahko nacionalni fiskalni sveti koristni na ravni EU; se zavzema za 

vzpostavitev evropskega omrežja, v okviru katerega bi se izvedla neodvisna in 

pluralistična analiza gospodarskih perspektiv kot podlaga za pravo politično razpravo 

med dobro obveščenimi deležniki; poudarja, da bi moralo takšno omrežje spodbujati 

raznolikost teoretičnih pogledov, da se prepreči skupinsko razmišljanje;  

41. meni, da se mora postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem v državah s 

primanjkljajem in državah s presežkom uporabljati bolj uravnoteženo, tudi zato, da bi se 

upoštevale države, ki imajo še precej zmogljivosti za ukrepanje; Komisijo poziva k 

reviziji postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem, da bi se v okviru 

postopka v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem skrbno razvila povsem simetrična 

logika za neuravnoteženosti tekočih računov;  

42. poziva k dopolnitvi preglednice za makroekonomska neravnotežja s socialnimi 

kazalniki, ki bi morali imeti enak pomen kot ostali kazalniki v postopku v zvezi z 

makroekonomskim neravnotežjem; meni, da morajo takšni kazalniki omogočati 

sprožitev popravnih ukrepov, ne da se z njimi zgolj „spremljajo“ splošne socialne in 

gospodarske razmere; vztraja, da ravnotežje euroobmočja ogrožajo tudi visoka 

brezposelnost, neenakost in revščina; opozarja, da je že velikokrat pozval k temu, naj se 

sprejmejo kazalniki za učinkovito rabo virov, kazalniki o stroških kapitala na enoto in 

drugi kazalniki, primerni za spremljanje napredka pri doseganju posodobljenih ciljev 

strategije EU 2020, vključno s kazalniki v zvezi z nestroškovno konkurenčnostjo na 

področjih, kot so raziskave in razvoj, izobraževanje in usposabljanje;  

43. poudarja, da se v preglednico za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem 

lahko vključijo tisti kazalniki o učinkoviti rabi virov, ki zlasti omogočajo lažje 

spremljanje napredka v smeri prekinjanja povezave med gospodarskim razvojem in 

uporabo naravnih virov; 

44. meni, da bi morala biti preglednica za postopek v zvezi z makroekonomskim 

neravnotežjem predmet ustreznega demokratičnega nadzora sozakonodajalcev EU, kar 

pomeni, da bi morala biti pregledana najmanj v skladu s stališčem Evropskega 

parlamenta, sprejetim pred pogajanji o šesterčku, v skladu s katerim je treba preglednico 

za postopek v zvezi z makroekonomskim neravnotežjem sprejeti z delegiranim aktom;  

45. poziva Komisijo, naj preuči možnosti za večjo uskladitev preventivnega in korektivnega 

dela Pakta za stabilnost in rast, zlasti glede naložb, ki omogočajo začasno odstopanje od 

srednjeročnega cilja ali prilagajanja za njegovo doseganje, v okviru obstoječega 

varnostne rezerve preventivnega dela;  
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46. poziva Komisijo, naj pri oceni gospodarskih in fiskalnih razmer držav članic v okviru 

postopka čezmernega primanjkljaja upošteva vse ustrezne dejavnike, vključno z realno 

rastjo in inflacijo ter stopnjo brezposelnosti;  

47. vztraja, da je treba pojasniti, na kakšen način se v postopku čezmernega primanjkljaja 

upoštevajo učinkoviti ukrepi;  

48. vztraja, da osredotočanje na strukturni primanjkljaj od reforme Pakta za stabilnost in 

rast leta 2005 in uvedba pravila o izdatkih z reformo iz leta 2011 dopuščata diskrecijsko 

izvajanje Pakta za stabilnost in rast, saj so izračuni potencialne rasti in potencialne 

proizvodnje, na katerih temelji ocena strukturnega primanjkljaja, in izdatkovnega 

pravila odvisni od številnih nezanesljivih predpostavk in predmet obsežnejših revizij 

napovedi Komisije iz jeseni in pomladi, zaradi česar pride do različnih izračunov in 

ocen glede izvajanja Pakta za stabilnost in rast;  

49. opozarja Komisijo, da še ni izvedla številnih zahtev glede spremljanja iz Uredbe (EU) 

št. 473/2013, med drugim v zvezi z oceno multiplikativnih učinkov po državah in 

navedbami o tem, kako reforme in ukrepi prispevajo k doseganju ciljev, ki so določeni v 

strategiji Unije za rast in delovna mesta; poziva Komisijo, naj ukrepa v skladu s členom 

265 Pogodbe, da bo izpolnila omenjene zakonske obveznosti;  

50. s tega vidika poziva Komisijo, naj pripravi zakonodajni predlog za kodifikacijo pojma 

„strukturno ravnotežje“ v zakonodaji, in se zavzema zlasti za bolj celovito opredelitev 

pojma, ki bi odražala širše teoretično ozadje, ki bi moralo med drugim vključevati 

prepleteni vlogi finančnega in poslovnega cikla;  

51. poziva Komisijo, naj v oceno fiskalnega položaja držav članic bolj uravnoteženo vključi 

vpliv dogovorjenih fiskalnih ukrepov in reform ter fiskalno sliko, ki temelji na oceni 

potencialne rasti BDP, proizvodne vrzeli in strukturnega primanjkljaja, ki bi se kasneje 

lahko drastično spremenila; 

 

Demokratična odgovornost in prihodnji izzivi pri poglabljanju gospodarskega upravljanja 

52. meni, da je resnično treba zmanjšati zapletenost gospodarskega upravljanja, izboljšati 

odgovornost zanj ter povečati njegovo preglednost in demokratičnost; meni, da 

tesnejšega povezovanja ne bo mogoče doseči, če bomo poleg obstoječih pravil 

sprejemali še nova;  

53. glede na razmere priznava, da je treba okvir gospodarskega upravljanja popraviti in 

dopolniti in tako omogočiti, da bosta EU in euroobmočje kos izzivom konvergence, 

polne zaposlenosti, trajnih naložb in zanesljivosti;  

54. poziva, naj se za letne smernice za trajno rast uporabi postopek soodločanja, ki bi ga 

bilo treba uvesti pri naslednji spremembi Pogodbe, do takrat pa naj se o tem sklene 

medinstitucionalni sporazum; naroči svojemu predsedniku, naj letne smernice za trajno 

rast, kot jih je spremenil Parlament, predstavi na pomladanskem zasedanju Evropskega 

sveta;  
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55. opozarja, da za zakonodajo, ki se je začela na podlagi medvladnih dogovorov izvajati 

med krizo, ni demokratične odgovornosti na ravni EU; poudarja, da je podlaga za 

uskladitev evropskega mehanizma za stabilnost s pravnim okvirom EU sodba Sodišča 

Evropske unije v zadevi „Pringle“;  

56. opozarja, da zahteva Evropskega parlamenta, naj se struktura evropskega mehanizma za 

stabilnost zasnuje zunaj institucij Unije, pomeni nazadovanje pri političnem 

povezovanju Unije, zato zahteva, da se evropski mehanizem za stabilnost v celoti 

vključi v okvir Skupnosti in da postane formalno odgovoren Parlamentu;  

57. želi spomniti na svoje stališče, da je treba trojko nadomestiti z okvirom na podlagi 

Skupnosti; želi opomniti, da Uredba (EU) št. 472/2013 predvideva okvir Skupnosti za 

oblikovanje in spremljanje programov makroekonomskega prilagajanja, kar bi bilo v 

skladu z nepogajalsko vlogo ECB kot „tihega opazovalca“ in spremenjeno vlogo 

Mednarodnega denarnega sklada, kot je zahteval Evropski parlament v svojem poročilu 

o dejavnostih trojke;  

58. Komisijo in Svet želi spomniti na stališče, ki ga je Parlament sprejel na plenarnem 

zasedanju v zvezi z Uredbo (EU) št. 472/2013; zlasti poudarja, da je v tem stališču 

navedel določbe, ki povečujejo preglednost in odgovornost postopka odločanja, 

namenjenega sprejemanju programov makroekonomskega prilagajanja, tako da je 

predvidel jasnejši in dobro opredeljen mandat in splošno vlogo Komisije; poziva 

Komisijo, naj vključi te določbe v okvir prihodnjega predloga za spremembo Uredbe 

(EU) št. 472/2013;  

59. poudarja, da Uredba (EU) št. 472/2013 predvideva več določb, ki se doslej niso 

uporabljale;  opozarja zlasti na zahtevo iz poročila Evropskega parlamenta o trojki, 

da je treba memorandume o soglasju prilagoditi, tako da bodo upoštevani praksa in 

institucije za oblikovanje plač ter nacionalni program reform posameznih držav članic v 

okviru strategije Unije za rast in delovna mesta, kot je določeno z Uredbo (EU) št. 

472/2013 (člen7(1)), in potreba po ustreznih sredstvih za osnovne politike – na primer 

izobraževanje in zdravstvo (člen 7(7)) – ter dejansko sodelovanje socialnih partnerjev 

pri zasnovi in izvajanju prilagoditvenih programov (člen 8); poziva Komisijo, naj 

ukrepa v skladu s členom 265 Pogodbe, da bo izpolnila zgoraj omenjene zakonske 

obveznosti;  

60. se zavzema za preiskovalni odbor o domnevnem slabem upravljanju in kršitvah 

zakonodaje EU v okviru trojke;  

61. v skladu z mnenjem javnega pravobranilca Sodišča zahteva, naj ECB ne bo vključena v 

noben program pomoči;  

62. zahteva, naj se ponovno oceni postopek sprejemanja odločitev v Euroskupini, da bi 

zagotovili ustrezno demokratično odgovornost; meni, da bi moral vlogo predsednika 

Euroskupine na dolgi rok prevzeti komisar za gospodarske zadeve;  

63. želi spomniti, da prava ekonomska in monetarna unija ne more biti zgolj sistem pravil, 

marveč zahteva tudi večjo fiskalno zmogljivost euroobmočja z ustreznim 

makroekonomskim vplivom v vsej ekonomski in monetarni uniji ter večjo 
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demokratično legitimnostjo;  

64. želi spomniti, da je bila bančna unija rezultat politične volje, da bi preprečili finančno 

krizo, in da je ta potrebna tudi za fiskalno unijo, da bi preprečili politično krizo;  

65. poziva Komisijo, naj pripravi ambiciozen načrt, v katerem bo upoštevala potrebo po 

reformah gospodarskega upravljanja, kot je poudarjeno v tem poročilu, Parlamentu pa 

bi ga morala predložiti pred junijskim zasedanjem Evropskega sveta, torej do konca 

maja 2015;  

66. vabi deležnike, naj v tem potrebnem naslednjem koraku v zvezi z ekonomsko in 

monetarno unijo ne zanemarjajo nobenega vidika in naj preučijo vse možnosti za 

poglobljeno ekonomsko in monetarno uniji, ki so bile že skozi daljše obdobje temeljito 

obravnavane in so dobro dokumentirane, na primer: 

– davčno unijo in fiskalno zmogljivost euroobmočja, ki ju bo spremljal sorazmeren 

mehanizem za demokratično legitimnost v okviru Evropskega parlamenta; 

– socialno razsežnost, vključno z mehanizmom za minimalno plačo in sistemom 

minimalnih nadomestil za brezposelnost v euroobmočju ter poglobljenimi 

reformami za spodbujanje mobilnosti; 

– okrepljene mehanizme demokratične odgovornosti za zagotovitev, da bodo vsi 

nacionalni parlamenti euroobmočja sledili vsem korakom v procesu evropskega 

semestra, in splošna uporaba soodločanja na vseh ekonomskih področjih 

(vključno s členom 126 PDEU in politiko konkurence), pa tudi glede člena 352 

PDEU; 

– mehanizme za asimetrične šoke; 

– okrepljen postopek v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji za euroobmočje kot 

celoto, ki bo usmerjen v preprečevanje in odpravljanje makrofinančnih razlik ter v 

zagotavljanje ustrezne fiskalne naravnanosti v euroobmočju kot celoti; 

– postopno uvedbo vzajemne odgovornosti za državni dolg, ki jo bodo spremljali 

okrepljeno usklajevanje gospodarskih politik, izvrševanje skupnih pravil ter jasna 

zavezanost gospodarsko in socialno vzdržnim reformam; 

– skupni sistem jamstva za vloge, kakor poziva poročilo Marianne Thyssen „Na poti 

k pravi ekonomski in monetarni uniji“; 

–  vključitev evropskega mehanizma za stabilnost v pravo Unije in nov pristop k 

evrskim obveznicam; 

– fiskalno zmogljivost euroobmočja, zlasti za financiranje proticikličnih ukrepov, 

strukturne reforme ali delno zmanjšanje dolga; 

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