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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. opozarja, da je letni pregled rasti, kot je bil potrjen na spomladanskem zasedanju 
Evropskega sveta, osnovni dokument, ki usmerja oblikovanje nacionalnih programov 
reform ter programov za stabilnost in konvergenco držav članic, na podlagi katerih 
Komisija za vsako državo pripravi priporočila;

2. poziva Komisijo, naj izrecno upošteva razloge za vsakoletno izbiro nekaterih prednostnih 
nalog v letnem pregledu rasti ter v dokument vključi oceno možnih učinkov prelivanja 
med področji politik in državami;

3. poudarja, da ima letni pregled rasti kot začetni dokument cikla evropskega semestra 
pomembno vlogo v semestru, zaradi česar mora biti deležen širokega soglasja med 
različnimi institucijami;

4. opozarja, da se mora Komisija glede na pomembnost Parlamenta z njim posvetovati pred 
sprejetjem letnega pregleda rasti; v zvezi s tem meni, da bi moral Parlament Komisijo 
pozvati k razpravi o splošnih predhodnih smernicah na začetku procesa, preden se letni 
pregled rasti dokonča in objavi; 

5. opozarja, da bi moral biti cilj gospodarskega dialoga krepitev demokratične legitimnosti 
procesa z ustreznim parlamentarnim nadzorom priprave letnega pregleda rasti in 
priporočil za vsako državo ter spremljanjem ukrepanja na tej podlagi; meni, da bi se moral 
gospodarski dialog uporabiti v ključnih trenutkih evropskega semestra, in sicer na začetku 
cikla pred objavo letnega pregleda rasti in tudi kmalu po njegovi objavi, preden Svet 
sprejme priporočila za vsako državo, ter na koncu procesa, potem ko Evropski svet potrdi 
priporočila za vsako državo;

6. meni, da bi lahko Parlament kmalu po objavi letnega pregleda rasti z glasovanjem na 
plenarnem zasedanju izkazal svojo potrditev ali zavrnitev prednostnih nalog in ciljev 
politike;

7. meni, da bi bilo za okrepitev vloge in položaja Parlamenta pri določanju programa dela 
treba obravnavati možnost, da bi Parlament na začetku vsakega petletnega volilnega 
mandata pripravil dokument z večletnimi prednostnimi nalogami politike;

8. ponovno poudarja, da je potrebno, da se Parlament v celoti vključi v usklajevanje 
gospodarskih politik in v odločitve, namenjene pospeševanju vzpostavitve resnične 
ekonomske in monetarne unije ter spodbujanju potrebnih korakov k popolni bančni, 
fiskalni in politični uniji, da bi se povečala legitimnost odločitev, ki vplivajo na vse 
državljane; 

9. v zvezi s tem opozarja, da evropski semester nikakor ne sme ogroziti posebnih pravic 
Evropskega parlamenta ali nacionalnih parlamentov;
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10. meni, da bi za zmanjšanje pomislekov glede preglednosti in legitimnosti morali imeti 
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 fiskalnih načrtih in načrtih o reformah svojih držav pred njihovo predložitvijo 
EU; 

11. 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; 

12. pozdravlja dialog, ki je do zdaj potekal med Evropskim parlamentom in nacionalnimi 
predstavniki, ter se strinja z organizacijo medparlamentarnega tedna o evropskem 
semestru konec januarja 2013;

13. meni, da je Evropski parlament primeren kraj za dialog in sodelovanje med nacionalnimi 
parlamenti in evropskimi institucijami; kljub temu meni, da bi se morala teh 
medparlamentarnih srečanj udeležiti tudi Komisija in Svet; 

14. poudarja, da si je treba poleg zagotovitve sodelovanja med parlamenti bolj prizadevati za 
obveščanje državljanov in njihovo dejavno vključitev v proces, da se poveča njegova 
legitimnost in okrepi odgovornost zanj na nacionalni ravni;

15. ponavlja, da mora Svet, če bi zavrnil upoštevanje priporočil Komisije na podlagi letnega 
pregleda rasti, za ohranitev verodostojnosti letnega pregleda rasti in celotnega procesa 
semestra svoje razloge utemeljiti; pozdravlja načelo „upoštevaj ali pojasni“, ki je bilo 
glede priporočil za vsako državo uvedeno s „šesterčkom“, v skladu s katerim je Svet javno 
odgovoren za vse spremembe, ki jih izvede v zvezi s predlogi Komisije, in meni, da je 
treba to načelo v praksi okrepiti; 

16. opozarja, da mora biti 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;

17. poziva k medinstitucionalnem sporazumu med Parlamentom, Komisijo in Svetom, da bi 
se okrepila demokratični nadzor in odgovornost v procesu evropskega semestra; 

18. naroči svojemu predsedniku, naj na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta predstavi 
smernice za gospodarsko rast, kot jih je spremenil Parlament, ter meni, da bi moral imeti 
Parlament predstavnika na spomladanskem zasedanju Sveta in sodelovati pri pripravi 
sklepov Sveta. 


