
PA\873019SL.doc PE469.736v02-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Odbor za ustavne zadeve

2011/2071(INI)

5.7.2011

OSNUTEK MNENJA
Odbora za ustavne zadeve

za Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik
(2011/2071(INI))

Pripravljavec mnenja: Rafał Trzaskowski



PE469.736v02-00 2/4 PA\873019SL.doc

SL

PA_NonLeg



PA\873019SL.doc 3/4 PE469.736v02-00

SL

POBUDE

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

1. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da poteka usklajevanje ekonomskih politik na ravni EU z 
različnimi zavezujočimi in nezavezujočimi instrumenti in obveznostmi1, ki bi lahko 
ogrozili pravno varnost reda EU in ki po mnenju javnosti povzročajo zmedo glede 
opredelitve obveznosti, ki so jih glede na svoj status članice ali nečlanice evroobmočja 
prevzele države članice;  

2. meni, da bi bilo treba evropski semester, ki je bil najprej predlagan v sporočilu Komisije 
iz maja in junija 2010 in je sprva temeljil na nezavezujočih obveznostih Sveta, 
formalizirati v uredbi o okrepitvi nadzora nad proračunskim stanjem ter o nadzoru in 
usklajevanju gospodarskih politik (Uredba (ES) št. 1466/97);

3. ugotavlja, da je evropski semester povezan s členi 121, 126 in 148 PDEU v zvezi z 
ekonomskim usklajevanjem in politiko zaposlovanja, ki temeljita na dveh ločenih pravnih 
postopkih; priznava pomen širšega pregleda nad gospodarskim in proračunskim 
položajem držav članic; podpira odločitev Komisije, da združi svoja priporočila v eno 
celovito besedilo, vendar pod pogojem, da to ne bo ogrožalo celovitosti in skladnosti 
določenih politik EU;

4. obžaluje, da ima demokratični nadzor Evropskega parlamenta le sorazmerno manjšo 
vlogo v procesu, in poudarja, da formalizacija evropskega semestra nikakor ne bi smela 
dodatno ogroziti posebnih pravic Evropskega parlamenta, kakor so določene v Pogodbah;

5. meni, da bi morale institucije medsebojno sodelovati z namenom okrepiti legitimnost 
semestra in pojasniti preostale pravne nejasnosti, ki bi sicer v prihodnjih letih lahko 
povzročile institucionalna navzkrižja;

6. meni, da je nujno treba pojasniti vlogo Evropskega parlamenta v semestru, in priporoča, naj 
ekonomski dialog spoštuje naslednja načela:

– evropski semester in ekonomski dialog bi bilo treba obravnavati kot elementa 
institucionalnega okvira EU ter bi morala spodbujati metodo Skupnosti in na vseh 
stopnjah vključevati institucije Unije. Komisija bi morala imeti v procesu neodvisno in 
okrepljeno vlogo;

                                               
1

Člen 121, 126, 148 PDEU, Protokol št. 12, priložen k Lizbonski pogodbi, Resolucija Evropskega sveta o Paktu za stabilnost in rast z dne 
17. junija 1997, Sklepi predsedstva Evropskega sveta z dne 20. marca 2005, Uredba (ES) št. 1466/97, kot je bila spremenjena z ..., Uredba 
(ES) št. 1467/97, kot je bila spremenjena z ..., Kodeks ravnanja „Podrobni opis izvajanja Pakta stabilnosti in rasti ter smernice o obliki in 
vsebini programov stabilnosti in konvergenčnih programov“, ki ga je 7. septembra 2010 potrdil Ekonomsko-finančni svet, sklepi 
Ekonomsko-finančnega sveta iz oktobra 2006 in sklepi Ekonomsko-finančnega sveta iz oktobra 2007, pakt za evro plus, o katerem so se 24. 
in 25. marca 2011 dogovorili voditelji držav in vlad evroobmočja in ki so se mu pridružile Bolgarija, Danska, Latvija, Litva, Poljska in 
Romunija.
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– cilj ekonomskega dialoga kot ključnega elementa evropskega semestra bi moral biti 
okrepiti demokratično legitimnost procesa ter zagotoviti uporabo primerne metode 
odločanja na vsaki stopnji z ustreznim parlamentarnim nadzorom, v katerem bi 
sodelovali tako Evropski parlament kot nacionalni parlamenti;

– Evropski parlament, nacionalni parlamenti in vsi drugi ustrezni deležniki, vključno 
s socialnimi partnerji, zlasti pa Ekonomsko-finančni odbor, ustanovljen na podlagi 
člena 134 PDEU, in Odbor za zaposlovanje, ustanovljen na podlagi člena 150 
PDEU, bi morali biti primerno vključeni in obveščeni, z njimi pa se je treba tudi 
pravočasno posvetovati;

– ekonomski dialog bi morali graditi na sklopu obstoječih metod sodelovanja med 
vključenimi institucijami;

– preglednost bi morala biti priznana kot ključni element v procesu, Komisija in Svet 
pa bi se morala zavezati, da bosta na vsaki stopnji javno objavila svoja stališča in 
odločitve;

7. meni, da bi moral biti Evropski parlament priznan kot primeren evropski demokratični 
forum, ki lahko zagotovi skupno oceno ob koncu evropskega semestra.


