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POBUDE

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 
odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. meni, da evropski semester krepi usklajevanje med državami članicami v okviru metode 
Skupnosti, s čimer zagotavlja boljše gospodarsko upravljanje, ki pomeni dodano vrednost 
za Evropo;

2. pozdravlja dejstvo, da je postal evropski semester institucionaliziran z Uredbo (EU) št. 
1175/2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad proračunskim 
stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik;

3. kljub temu meni, da bi bilo treba izboljšati legitimnost, preglednost in učinkovitost 
evropskega semestra;

4. meni, da je treba okrepiti legitimnost semestra in odpraviti preostale pravne nejasnosti, ki 
bi sicer v prihodnje lahko povzročile institucionalna navzkrižja, vključno s prekrivanjem 
in podvajanjem pristojnosti in odgovornosti, ter pomanjkanje jasnosti in večjo zapletenost 
institucionalnega okvira EU; 

5. obžaluje, da ima parlamentarni nadzor le manjšo vlogo v procesu, in poudarja, da evropski 
semester nikakor ne sme ogroziti posebnih pravic Evropskega parlamenta in nacionalnih 
parlamentov;

6. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da je Evropski parlament pri glavnih ekonomskih odločitvah, 
ki izhajajo iz krize, redno potisnjen na stran, in meni, da ga je treba vključiti zaradi večje 
legitimnosti odločitev, ki vplivajo na vse državljane;

7. meni, da je Evropski parlament primeren kraj za gospodarski dialog ter sodelovanje med 
nacionalnimi parlamenti in evropskimi institucijami;

8. ponovno poudarja, da je treba v celoti izvajati določbe o gospodarskem dialogu in novem 
mehanizmu usklajevanja, ki so vključene v Uredbo (ES) št. 1466/97, in da bi moral biti 
evropski semester na vseh stopnjah pod popolnim demokratičnim nadzorom;

9. meni, da bi bilo treba gospodarski dialog razširiti po zgledu monetarnega dialoga z ECB, 
da bi vključeval redne razprave med Evropskim parlamentom, Komisijo in predsednikom 
Ecofina o pripravah in nadaljnjih ukrepih glede letnega pregleda rasti in priporočil za 
posamezne države;

10. opozarja, da bi morala biti za zagotovitev demokratične legitimnosti preglednost in dostop 
do informacij bistvena elementa procesa ter da bi bilo treba evropski semester in 
gospodarski dialog obravnavati kot del institucionalnega okvira EU ter spodbujati metodo 
Skupnosti, kar bi pomenilo udeležbo institucij Unije na vseh stopnjah;

11. opozarja na poročilo z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“, ki ga je 
Herman Van Rompuy predstavil na zasedanju Sveta 28. in 29. junija 2012 in v katerem je 
pozval k bolj izvršljivemu okviru za usklajevanje politik znotraj evropskega semestra;
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12. meni, da je tesno sodelovanje med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti v 
skladu s členom 9 protokola št. 1 bistveno za vzpostavitev potrebne demokratične 
legitimnosti in nacionalne odgovornosti za proces semestra; poziva h krepitvi dialoga med 
evropsko ravnjo in nacionalnimi ravnimi, pri čemer je treba spoštovati razdelitev dela med 
njimi;

13. meni, da si je treba poleg zagotovitve sodelovanja med parlamenti tudi bolj prizadevati za 
komunikacijo z državljani in jih dejavno vključiti v proces;

14. meni, da bi morali imeti za zmanjšanje zaskrbljenosti glede legitimnosti nacionalni 
parlamenti dejavnejšo vlogo v procesu, in predlaga, da bi države članice notranje postopke 
prilagodile tako, da bodo lahko nacionalni parlamenti sodelovali v razpravi o davčnih 
načrtih in načrtih o reformah pred njihovo predložitvijo EU; 

15. poziva k tesnejšemu sodelovanju in dejavni udeležbi Evropskega parlamenta v procesu ter 
meni, da bi morala Komisija in Svet na podlagi člena 121(5) PDEU odgovarjati 
Parlamentu v zvezi s sprejetimi priporočili za posamezne države;

16. poziva Komisijo, naj primerno utemelji svoja priporočila glede politik in naj razlikuje med 
dejavnostmi politik ter jih prednostno razvrsti po državah, da bi Svet opozorila na tiste, na 
katere bi moral biti posebej pozoren;

17. meni, da je za ohranitev verodostojnosti letnega pregleda rasti, na katerem temeljijo 
priporočila Komisije, pa tudi preglednosti evropskega semestra pomembno, da Svet še 
naprej utemeljuje vsa svoja odstopanja od priporočil Komisije;

18. opozarja, da bi moralo usklajevanje gospodarskih politik v okviru evropskega semestra 
temeljiti na členu 5 PDEU in da bi bilo treba pri prednostnih nalogah, določenih s 
semestrom, v celoti spoštovati cilje in zahteve iz člena 3(3) PEU in drugih določb pogodb, 
med katerimi so zlasti člen 121 PDEU (širše smernice ekonomskih politik), člen 126 
PDEU (čezmerni javnofinančni primanjkljaj) in člen 148 PDEU (politika zaposlovanja);

19. opozarja, da mora biti Evropski parlament priznan kot primeren evropski demokratični 
forum, ki lahko zagotovi skupno oceno ob koncu evropskega semestra; meni, da bi morali 
v znak tega priznanja predstavniki institucij EU in gospodarski subjekti, ki sodelujejo v 
procesu, poslancem Evropskega parlamenta na zahtevo zagotoviti informacije;

20. meni, da bi moral Evropski parlament prilagoditi svojo organizacijsko shemo glede na 
novo uvedeni evropski semester, in sicer prek ustanovitve ad hoc/začasnega odbora ali 
delovne ali usmerjevalne skupine za letno spremljanje evropskega semestra.
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