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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o ustavnih težavah upravljanja Evropske unije na več ravneh

(2012/2078(INI))

Evropski parlament,

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

– ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost (ESM)1,

– ob upoštevanju Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 
monetarni uniji (TSCG)2,

– ob upoštevanju „šesterčka“3,

– ob upoštevanju „dvojnega svežnja“4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije in 
razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/20025,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 22. maja 2013 o predlogu uredbe Sveta o prenosu 
posebnih nalog na Evropsko centralno banko, ki se nanašajo na politike bonitetnega 
nadzora kreditnih institucij6,

– ob upoštevanju poročila predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske 
centralne banke in Euroskupine z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni 
uniji“ z dne 5. decembra 20127,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Načrt za poglobljeno in pravo 
ekonomsko in monetarno unijo – Začetek evropske razprave“8,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. novembra 2012 s priporočili Komisiji o 
poročilu predsednikov Evropskega sveta, Evropske komisije, Evropske centralne banke 
in Euroskupine z naslovom „Na poti k pravi ekonomski in monetarni uniji“9, 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 23. maja 2013 o prihodnjih zakonodajnih predlogih 

                                               
1 http://www.eurozone.europa.eu/esm-treaty-signature
2 http://www.eurozone.europa.eu/treaty-on-stability
3 UL L 306, 23.11.2011.
4 UL L 140, 27.5.2013.
5 UL L 298, 26.10.2012, str. 1.
6Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0213.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/131201.pdf
8 COM(2012)0777, 28. december 2012.
9 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0430.
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za ekonomsko in monetarno unijo: odziv na sporočili Komisije,1

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. junija 2013 o krepitvi evropske demokracije v 
prihodnji ekonomski in monetarni uniji,2

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

A. ker je diferenciacija bistvena značilnost procesa evropskega povezovanja ter sredstvo, ki 
omogoča njegovo napredovanje in zagotavlja veliko spoštovanje načela enakosti, ki se 
razume kot enaka obravnava enakih položajev in neenaka obravnava neenakih položajev;

B. ker bi diferencirano povezovanje pri poglabljanju evropskega povezovanja moralo še 
naprej igrati pionirsko vlogo, pri čemer velja, da ga je začela izvajati podskupina držav 
članic, da ostaja odprto za vse države članice in da je njegov cilj popolna vključenost v 
Pogodbe;

C. ker diferenciacija ne sme spodkopati državljanstva Unije, temeljnega statusa državljanov 
držav članic, ki tistim, ki se znajdejo v enakem položaju, omogoča, da so v okviru 
področja uporabe Pogodbe ne glede na svojo nacionalnost po zakonodaji deležni enake 
obravnave;

D. ker mora vsaka diferenciacija upoštevati enotnost pravnega reda EU ter njegovo 
učinkovitost in skladnost, načelo nediskriminacije na podlagi nacionalnosti ter delovanje 
notranjega trga;

E. ker se diferenciacija lahko uporabi v primerih, ko skupni ukrepi niso mogoči ali 
dosegljivi;

F. ker je diferenciacija sestavni del enotnega institucionalnega okvira Evropske unije;

G. ker so s Pogodbami zagotovljene različne možnosti in instrumenti za diferencirano 
povezovanje, vključno z omejitvami ozemeljskega področja uporabe, zaščitnimi 
klavzulami, odstopanji, zavrnitvami, potrditvami, okrepljenim sodelovanjem in 
posebnimi določbami, ki se nanašajo na države članice, katerih valuta je evro, če takšni 
instrumenti spoštujejo enotnost, učinkovitost in skladnost evropskega pravnega reda in so 
vključeni v enotni institucionalni okvir (metoda Skupnosti); 

H. ker odstopanja na podlagi člena 27(2) PDEU omogočajo diferenciacijo med nekaterimi 
državami članicami v pravnem aktu, ki se nanaša na vse države članice;

I. ker PDEU v svojih členih 114(4) in (5), 153(4), 168(4), 169(4) in 193 vsebuje zaščitne 
klavzule, ki državam članicam omogočajo, da ohranijo ali uvedejo strožje zaščitne 
ukrepe v okviru področja uporabe pravnega akta, ki se nanaša na vse države članice;

J. ker okrepljeno sodelovanje zahteva sodelovanje najmanj devetih držav članic na 
področju, ki ni v izključni pristojnosti Unije, omogoča nesodelujočim državam članicam, 
da se udeležijo razprav, ne pa glasovanja, in je v vsakem trenutku odprto za vse države 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7-TA(2013)0222.
2 Sprejeta besedila, P7-TA(2013)0269.
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članice;

K. ker postopek okrepljenega sodelovanja omogoča sprejetje ukrepov, ki so zavezujoči za 
nekatere države članice na podlagi pooblastila, ki ga dodeli Svet s kvalificirano večino, 
oziroma na področju SZVP na podlagi pooblastila, ki se dodeli s soglasno odločitvijo;

L. ker Schengenski sporazum iz leta 1986 in Schengenska konvencija iz leta 1990, ki so ju 
podpisale nekatere države članice in sta nadomestila nadzor na mejah med njimi, 
Sporazum o socialni politiki iz leta 1991 med nekaterimi državami članicami, ki je 
razširil nekdanje pristojnosti ES na področju zaposlovanja in socialnih pravic ter 
omogočil glasovanje s kvalificirano večino, ter Prümska pogodba iz leta 2005 med 
nekaterimi državami članicami in Norveško o izmenjavi podatkov in sodelovanju v boju 
proti terorizmu z zgodovinskega vidika predstavljajo oblike diferenciranega 
povezovanja;

M. ker je bil schengenski pravni red z Amsterdamsko pogodbo vključen v Pogodbe skupaj z 
možnostmi zavrnitve za Združeno kraljestvo, Irsko in Dansko;

N. ker lahko Združeno kraljestvo in Irska v katerem koli trenutku zaprosita za vključitev v 
nekatere ali vse določbe schengenskega pravnega reda in ker Dansko še naprej 
zavezujeta prvotni Schengenski sporazum in konvencija;

O. ker je bil Sporazum o socialni politiki z Amsterdamsko pogodbo vključen v Pogodbe 
brez možnosti zavrnitve;

P. ker sta bila evropski mehanizem za stabilnost in Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in 
upravljanju v ekonomski in monetarni uniji („fiskalni pakt“) sklenjena v medvladnem 
okviru zunaj Pogodb;

Q. ker sta evropski instrument za finančno stabilnost (EFSF) in evropski mehanizem za 
stabilnost (ESM) sporazuma v okviru mednarodnega prava, ki so ju sklenile države 
članice, katerih valuta je evro;

R. ker je Pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju pogodba v okviru 
mednarodnega prava, ki so jo sklenile vse države članice razen Združenega kraljestva in 
Češke republike, in ker v svojem členu 16 poziva k vključitvi svojih zadevnih določb v 
pravo EU;

S. ker se mednarodni sporazumi, ki niso vključeni v Pogodbe in katerih namen je 
uresničevanje ciljev Pogodb, uporabljajo kot absolutno skrajni instrument za 
diferencirano povezovanje, ki mora spoštovati enotnost, učinkovitost in skladnost 
evropskega pravnega reda ter ostati odprto za vse države članice, ki se želijo pridružiti, 
pri čemer je vsebina zadevnega mednarodnega sporazuma bodisi že vključena v Pogodbe 
bodisi je predvidena njena obvezna vključitev vanje; 

T. ker je ustanovitev ekonomske in monetarne unije predstavljala kakovosten korak v 
diferenciranem povezovanju in opredelila model upravljanja na več ravneh, ki vpliva na 
institucije in tudi na postopke;
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U. ker so na področju monetarne politike v skladu z določbami o ECB predvidene razlike v 
institucionalni strukturi, pri čemer je Svet ECB glavni organ odločanja, v katerem so 
samo države članice, katerih valuta je evro, Razširjeni svet pa združuje države članice, ki 
niso članice euroobmočja, in tudi v finančni strukturi, po kateri so nacionalne centralne 
banke vseh držav članic vpisniki kapitala ECB (člen 28.1 statuta ECB), vendar samo 
nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je evro, vplačujejo svoj vpisani 
delež kapitala ECB (člen 48(1) statuta ECB);

V. ker je Svet na podlagi člena 127(6) PDEU pooblaščen, da ECB dodeli posebne naloge v 
zvezi s politikami, ki se nanašajo na bonitetni nadzor kreditnih institucij in drugih 
finančnih institucij razen zavarovalnic, in se ta člen uporablja kot pravna podlaga za 
uredbo, ki uvaja enotni nadzorni mehanizem za euroobmočje in predvideva prostovoljno 
udeležbo držav članic, ki niso članice euroobmočja, z vzpostavitvijo tesnega sodelovanja 
z ECB;

W. ker člen 139 PDEU z odstopanji izvzema države članice od uporabe določb posameznih 
pogodb in s tem povezanih glasovalnih pravic;

X. ker člena 136 in 138 PDEU predvidevata poseben način sprejemanja ukrepov, ki se 
uporablja za države članice, katerih valuta je evro, tako da pri glasovanju sodelujejo 
samo člani Sveta, ki predstavljajo omenjene države članice, in da Evropski parlament, 
kadar to zahteva postopek, glasuje v celoti; 

Y. ker se člen 136 PDEU lahko obravnava kot posebna oblika okrepljenega sodelovanja 
med državami članicami, katerih valuta je evro, kadar je to dovoljeno na podlagi Pogodb 
in se je postopek na podlagi Pogodb že uporabljal v povezavi s členom 121(6) za 
sprejemanje uredb; 

Z. ker člen 184 PDEU na področju raziskav, tehnološkega razvoja in vesolja predvideva 
dopolnilne programe večletnega okvirnega programa, pri katerih lahko sodelujejo samo 
nekatere države članice, ki te programe financirajo ob morebitni udeležbi Unije, pri 
čemer pa se ti programi sprejmejo po rednem zakonodajnem postopku, v katerem v celoti 
sodelujeta Svet in Evropski parlament, in sicer na podlagi soglasja držav članic, ki jih 
zadevajo ti dopolnilni programi; 

AA. ker načelo univerzalnosti proračuna v skladu s členom 21 Uredbe Sveta 996/2012 ne 
preprečuje, da bi skupina držav članic finančni prispevek v proračun EU ali poseben 
prihodek namenila posamezni postavki odhodkov, kot se že dogaja na primer v zvezi z 
reaktorjem z visokim pretokom na podlagi Sklepa Sveta 2012/709/Euratom;

AB. ker člen 137 PDEU in Protokol 14 ustanavljata Euroskupino kot neformalen organ;

AC. ker prava EMU zahteva večje pristojnosti, finančna sredstva in demokratično 
odgovornost in bi njena vzpostavitev morala potekati v dveh korakih, ki bi kot prvo 
temeljili na takojšnji uporabi vseh potencialov obstoječih Pogodb in kot drugo na 
spremembi Pogodbe, ki bi jo bilo treba opredeliti s konvencijo;

AD. ker bi moralo upravljanje EMU, da bi bilo učinkovito in demokratično, temeljiti na 
institucionalnem in pravnem okviru Unije;
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AE. ker je treba demokratično legitimnost in odgovornost zagotoviti na ravni, na kateri poteka 
odločanje;

AF. ker je EMU ustanovila Unija, katere državljane na ravni Unije neposredno zastopa 
Evropski parlament;

A. NAČELA

1. ponovno poudarja svoje prepričanje, da je za pravo EMU treba povečati pristojnosti 
Unije, zlasti na področju gospodarske politike, ter okrepiti njena lastna sredstva in njeno 
proračunsko zmogljivost ter vlogo in demokratično odgovornost Komisije in posebne 
pravice Evropskega parlamenta;

2. meni, da je boljša in jasnejša delitev pristojnosti in sredstev med EU in državami 
članicami lahko in mora biti v skladu z večjo parlamentarno zavezanostjo in 
odgovornostjo, kar zadeva nacionalne pristojnosti;

3. ponovno poudarja, da mora biti upravljanje prave EMU, da bi bilo učinkovito in 
demokratično, sestavni del institucionalnega okvira Unije;

4. meni, da je diferenciacija temeljno sredstvo za spodbujanje globljega povezovanja ob 
ohranitvi celovitosti EU in za uresničitev prave EMU v Uniji;

5. poudarja, da obstoječi postopki diferenciranega povezovanja na podlagi Pogodb 
omogočajo prvi korak v smeri vzpostavitve prave EMU, kar je povsem v skladu z 
zahtevami po večji demokratični odgovornosti, večjih finančnih sredstvih in boljših 
zmožnostih odločanja;

6. poudarja, da bi morale spremembe Pogodb, ki so potrebne za dokončanje prave EMU in 
vzpostavitev Unije državljanov in držav, temeljiti na obstoječih instrumentih, postopkih, 
praksah in filozofiji diferenciranega povezovanja, hkrati pa izboljšati njihovo 
učinkovitost in skladnost;

7. poudarja, da mora diferenciacija, da bi bila v skladu s svojim namenom, ki ga ima kot 
sredstvo za spodbujanje povezovanja, zaščito enotnosti EU in zagotavljanje velikega 
spoštovanja načela enakosti, ostati odprta in si prizadevati za to, da bi nazadnje 
vključevala vse države članice;

B. POSTOPKI

8. meni, da bi bilo treba diferenciacijo po možnosti zagotoviti v okviru pravnega akta, ki bi 
se nanašal na vse države članice ter vseboval odstopanja in zaščitne klavzule, namesto da 
bi bile določene države članice izvzete iz ozemeljskega področja uporabe določenega 
pravnega akta;

9. meni, da usklajevanje gospodarske politike, politike zaposlovanja in socialne politike 
spada v kategorijo deljenih pristojnosti, kar v skladu s členom 4(1) PDEU zajema vsa 
področja, ki niso vključena na izčrpne sezname izključnih pristojnosti ali pristojnosti za 
podporo;
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10. meni, da se posebnost ukrepov, sprejetih na podlagi člena 136 PDEU, zato ne nanaša 
samo na dejstvo, da omenjeni ukrepi veljajo posebej za države članice, katerih valuta je 
evro, temveč tudi pomeni, da so lahko bolj zavezujoči;

11. poudarja, da bi bilo treba v primeru držav članic, ki hočejo biti popolnoma izvzete iz 
pravnega akta na področju, ki ni v izključni pristojnosti Unije, vzpostaviti okrepljeno 
sodelovanje v skladu z zadevno določbo Pogodbe, namesto da se sklepajo mednarodne 
pogodbe;

12. meni, da se člen 352 PDEU, ki daje Svetu pooblastila za sprejemanje ustreznih ukrepov 
za uresničitev enega od ciljev iz Pogodb, če s Pogodbami niso zagotovljena potrebna 
pooblastila, lahko uporablja v povezavi s členom 20 PEU, kar omogoča izvajanje 
klavzule o fleksibilnosti, kadar Svet ne more doseči soglasja z mehanizmom 
okrepljenega sodelovanja;

13. meni, da je treba odhodke, ki so posledica izvajanja okrepljenega sodelovanja, vključiti v 
proračun EU kot druge prihodke ali posebna lastna sredstva, da se tako zagotovi 
skladnost z načeli zakonodaje o proračunu EU in zaščiti ključni položaj Evropskega 
parlamenta kot proračunskega organa; 

14. poziva k sistematični uporabi člena 333(2) PDEU ob uvajanju okrepljenega sodelovanja 
na področju, ki ni v izključni pristojnosti Unije in se nanaša na poseben zakonodajni 
postopek, ter poziva Svet, naj sprejme soglasno odločitev vseh sodelujočih držav članic, 
da bo za namene okrepljenega sodelovanja deloval v skladu z rednim zakonodajnim 
postopkom;

15. poziva, kjer je to mogoče, k sistematični uporabi premostitvene klavzule iz člena 48(7) 
PEU v postopkih, ki niso postopki okrepljenega sodelovanja, zato da bi se okrepili 
demokratična legitimnost in učinkovitost upravljanja EMU;

16. meni, da bi bilo treba v primerih, ko uporaba premostitvene klavzule ni mogoča, na 
primer ob sprejemanju gospodarske politike in smernic o zaposlovanju ali letnega 
pregleda rasti, v celoti izkoristiti možnost sklepanja zavezujočih medinstitucionalnih 
sporazumov;

17. opozarja, da je namen člena 48 PEU tudi zagotoviti demokratično legitimnost vsake 
spremembe pogodbe z zahtevo po obvezni udeležbi Evropskega parlamenta in 
nacionalnih parlamentov v postopku za spremembo;

18. se ne strinja s „sklepanjem pogodb“ v odnosu med Unijo in državami članicami ter 
ponovno poudarja, da se pomanjkanje pristojnosti Unije in pooblastil Unije lahko odpravi 
z uporabo ustreznih postopkov ali, če ustrezna pravna podlaga ne obstaja, s spremembo 
Pogodb;

C. DEMOKRACIJA IN INSTITUCIJE

19. opozarja, da je EMU ustanovila Unija in da mora njeno delovanje temeljiti na 
predstavniški demokraciji;
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20. poudarja, da je Evropski parlament edina institucija, v kateri so državljani neposredno 
zastopani na ravni Unije, in parlamentarni organ EMU ter da je njegova ustrezna 
vključenost nujna za zagotavljanje demokratične legitimnosti in delovanja EMU;

21. meni, da vsaka oblika formalne diferenciacije v zvezi s pravicami parlamentarne 
udeležbe, ki se nanaša na izvor poslancev Evropskega parlamenta, predstavlja 
diskriminacijo na podlagi nacionalnosti, prepoved katere je temeljno načelo Evropske 
unije, ter krši načelo enakosti državljanov Unije, kot ga določa člen 9 PEU;

22. meni, da je v primeru ukrepov, sprejetih v skladu s členom 136 PDEU, ali v primeru 
uvedbe okrepljenega sodelovanja neskladje, ki izhaja iz vključenosti predstavnikov držav 
članic, katerih valuta je evro, (ali predstavnikov sodelujočih držav) v Svet na eni strani 
ter Evropskega parlamenta in Komisije, ki zastopata vse državljane Unije in se 
zavzemata za njene skupne interese, na drugi strani, popolnoma v skladu z načeli 
diferenciacije in ne zmanjšuje legitimnosti omenjenih ukrepov, temveč jo kvečjemu 
povečuje;

23. poudarja, da notranji predpisi Evropskega parlamenta dopuščajo dovolj manevrskega 
prostora za organizacijo posebnih oblik diferenciacije na podlagi političnega dogovora v 
političnih skupinah in med njimi, da bi bil zagotovljen ustrezen nadzor EMU;

24. meni, da je pomembno okrepiti sodelovanje z nacionalnimi parlamenti na podlagi člena 9 
Protokola št. 1, ki je priložen Pogodbam, in pozdravlja dogovor o ustanovitvi 
medparlamentarne konference za razpravo o proračunski in gospodarski politiki;

25. opozarja, da medparlamentarno sodelovanje ne more zagotoviti demokratične 
legitimnosti in odgovornosti EMU, v resnici morata biti zagotovljeni na ravni, na kateri 
se sprejemajo in izvajajo odločitve, torej s strani Evropskega parlamenta na ravni EU in 
EMU ter s strani nacionalnih parlamentov na ravni držav članic;

26. poudarja, da sta vrh držav euroobmočja in Euroskupina neuradna organa za razprave in 
ne instituciji za odločanje v okviru upravljanja ekonomske in monetarne unije;

27. poudarja ključno vlogo Komisije v upravljanju EMU, kot sta potrdila tudi fiskalni pakt in 
pogodba o evropskem mehanizmu za stabilnost; 

D. DIFERENCIRANO POVEZOVANJE V OKVIRU OBSTOJEČIH POGODB: NA 
POTI K PRAVI EMU

28. pozdravlja uvedbo enotnega nadzornega mehanizma v obliki pravnega akta, ki je 
obvezen za države članice, katerih valuta je evro in ki je istočasno odprt za prostovoljno 
sodelovanje vseh držav članic EU v okviru metode Skupnosti;

29. meni, da je sprejetje uredbe o enotnem nadzornem mehanizmu, ki zahteva soglasje 
Evropskega parlamenta za imenovanje predsednika in podpredsednika nadzornega 
odbora, pomemben zgled za okrepljeno vlogo Evropskega parlamenta v upravljanju 
EMU na podlagi diferenciacije;

30. opozarja, da člen 14 PEU podeljuje funkcijo političnega nadzora Evropskemu 
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parlamentu, in meni, da ta funkcija političnega nadzora ni omejena na ustanavljanje 
začasnih preiskovalnih odborov na podlagi člena 226 PDEU v zvezi z dejavnostmi 
enotnega nadzornega mehanizma, temveč zajema tudi vsakršno pravico do preiskav, ki jo 
običajno imajo parlamenti za nadzor izvršilne veje oblasti, vključno z uvedbo neodvisne 
preiskave vseh ukrepov ali pomanjkanja ukrepov ECB, zaradi katerih je nastal ali bi 
lahko nastal pomemben dogodek v zvezi s finančno stabilnostjo, zaupanjem ali 
propadom kreditne institucije, ter zahtevkom za dostop do kateregakoli dokumenta, ki je 
povezan s tem;

31. meni, da se enotni mehanizem za reševanje in skupni mehanizem za zajamčene vloge 
lahko uvedeta na podlagi obstoječih Pogodb v skladu s členom 114 PDEU in da bi se 
morala zgledovati po enotnem nadzornem mehanizmu, tako da bi bila obvezna za vse 
države članice, katerih valuta je evro, in odprta za prostovoljno sodelovanje drugih držav 
članic;

32. meni, da pravni akt, katerega področje uporabe zajema vse države članice, dopušča pa 
odstopanje za države članice, ki imajo pravico do sodelovanja, lahko temelji na členu 114 
PDEU, saj približevanje predpisov podskupine držav članic zmanjšuje vsakršne ovire, ki 
izhajajo iz neenakosti med državami članicami;

33. meni, da ima Komisija potrebna izvršna pooblastila za uveljavljanje sklepov v zvezi z 
reševanjem bank s sedežem v državah članicah, ki sodelujejo v enotnem mehanizmu za 
reševanje, če so ta izvršna pooblastila jasno in izrecno opredeljena v pravnem aktu, ki 
določa ta pooblastila, in če je njihovo izvrševanje pod nadzorom Evropskega parlamenta 
in Sveta;

34. meni, da se zgoraj omenjena naloga, sprva v korist podskupine držav članic, lahko dodeli 
Komisiji kot instituciji celotne EU, saj je takšna dodelitev zajeta v pristojnosti Unije, 
začasno omejeno področje ozemeljske uporabe pa ne omejuje dane pristojnosti Unije;

35. meni, da je evropski mehanizem za stabilnost kot mehanizem, v katerega so zajete države 
članice, katerih valuta je evro, lahko finančni varovalni mehanizem enotnega mehanizma 
za reševanje, ki bi lahko zajemal več držav članic kot evropski mehanizem za stabilnost;

36. poziva k sklenitvi medinstitucionalnega dogovora med Evropskim parlamentom in ECB 
ob popolnem spoštovanju omejitev, ki jih določa neodvisnost ECB na podlagi člena 130 
PDEU, in k uradnemu dogovoru med Evropskim parlamentom in evropskim 
mehanizmom za stabilnost, da bi zagotovili popolno demokratično odgovornost 
dejavnosti slednjega, vključno z dejavnostmi trojke;

37. opozarja, da se makroekonomska vprašanja EMU in vprašanja finančnega trga, ki se 
nanašajo na celotni notranji trg, tesno prepletajo in da bi se morala vsaka diferenciacija v 
Evropskem  parlamentu v zvezi z zadevami EMU izogniti ločevanju teh dveh zadev;

38. meni, da bi bilo treba predhodno usklajevanje večjih gospodarskih reform, ki ga je treba 
uvesti z uredbo na podlagi člena 121(6) PDEU, v celoti vključiti v okvir evropskega 
semestra ter da bi moralo zajeti vse države članice, katerih valuta je evro, in omogočati 
prostovoljno sodelovanje držav, ki niso članice euroobmočja;
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39. ponovno poziva k predložitvi zakonodajnega predloga za uvedbo instrumenta za 
konvergenco in konkurenčnost na podlagi člena 121(6) PDEU kot mehanizma na podlagi 
spodbud za okrepljeno usklajevanje gospodarske politike za vse države članice, katerih 
valuta je evro, ki bo omogočal prostovoljno sodelovanje držav, ki niso članice 
euroobmočja;

40. meni, da je ta instrument zametek fiskalne zmožnosti EMU, in poudarja, da morajo biti 
finančna sredstva instrumenta za konvergenco in konkurenčnost sestavni del proračuna 
EU, toda zunaj zgornjih meja večletnega finančnega okvira, da bi se upoštevale Pogodbe 
in pravo EU ter zagotovilo, da je Evropski parlament v celoti vključen kot proračunski 
organ, tako da med drugim omogoča sprejetje ustreznih proračunskih sredstev za vsak 
posamezni primer;

41. poziva k uvedbi več ravni proračuna z vključitvijo novih lastnih sredstev iz prispevkov 
držav članic, ki sodelujejo v instrumentu za konvergenco in konkurenčnost, na podlagi 
spremenjenega sklepa o virih lastnih sredstev in z namenitvijo prihodka iz teh novih 
lastnih sredstev za odhodke instrumenta za konvergenco in konkurenčnost, ter poziva k 
spremembi sklepa o virih lastnih sredstev ali, če to ni mogoče, k uporabi prihodka iz 
davka na finančne transakcije kot drugega prihodka za izravnavo teh neposrednih 
prispevkov;

42. poziva k uvedbi dejanskega soodločanja v okviru evropskega semestra z 
medinstitucionalnim dogovorom, kar bi bil nujen ukrep za zagotovitev potrebne 
demokratične legitimnosti za boljše usklajevanje gospodarske politike z instrumentom za 
konvergenco in konkurenčnost;

43. ponavlja, da je treba okrepiti socialno razsežnost EMU z izgradnjo socialnega stebra, in 
hkrati ponovno poudarja, da sta politika zaposlovanja in socialna politika politiki Unije;

44. meni, da bi morala razširitev pregleda stanja postopka v zvezi z makroekonomskim 
neravnotežjem na pregled socialnega stanja zajeti vse države članice EU;

45. meni, da bi morala socialna primerjalna merila, ki jih predvideva instrument za 
konkurenčnost in konvergenco, in samodejni stabilizatorji zajeti vse države članice, ki 
sodelujejo v teh instrumentih; 

46. vztraja, da morajo pogodbene stranke fiskalnega pakta v celoti spoštovati svojo zavezo, 
da bodo fiskalni pakt najpozneje v petih letih vključile v pravni okvir Evropske unije; 

47. ponovno poziva k postopnemu prenosu čezmernega dolga v sklad za odkup za 
euroobmočje na podlagi modela nemškega sveta ekonomskih strokovnjakov; meni, da je 
člen 352 PDEU pravna podlaga za vzpostavitev takšnega sklada za države članice, 
katerih valuta je evro, po potrebi v povezavi z okrepljenim sodelovanjem teh držav 
članic; 

48. meni, da je uskladitev osnov neposrednih davkov na podlagi člena 115 PDEU in 
posrednih davkov na podlagi člena 113 PDEU pomemben korak na poti k pravi 
gospodarski uniji, tako da se lahko vzpostavi okrepljeno sodelovanje, če v Svetu ni 
mogoče doseči soglasja;
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E. DIFERENCIRANO POVEZOVANJE IN SPREMEMBE POGODBE

49. meni, da bi morale vse prihodnje spremembe pogodbe potrditi diferencirano povezovanje 
kot načelo in sredstvo enotnosti Unije;

50. meni, da lahko sprememba pogodbe v prihodnosti uvede novo raven pridruženega 
članstva, ki bo zajemala delno vključenost v posamezna področja politike Unije kot 
sredstvo za krepitev evropske sosedske politike;

51. meni, da je vrh držav euroobmočja neuradna oblika Evropskega sveta;

52. meni, da je Euroskupina neuradna oblika Ekonomsko-finančnega sveta;

53. poziva k temu, naj bo sedanji komisar za ekonomske in finančne zadeve minister za 
zakladnico in stalni podpredsednik Komisije;

54. poziva k uvedbi glasovanja o zaupnici posameznim članom Komisije, s katerim bi 
Evropski parlament obvezal predsednika Komisije, da zahteva odstop zadevnega člana;

55. poziva k zmanjšanju potrebne večine za predlog nezaupnice proti predsedniku Komisije 
na podlagi člena 234 PDEU na večino članov Evropskega parlamenta in k temu, da bi 
bile pogoj za učinkovitost nezaupnice obvezne vzporedne volitve novega predsednika;

56. poziva k temu, da bi postopki glasovanja v Svetu ob upoštevanju omejenih izjem 
namesto soglasja zahtevali kvalificirano večino in da bi se obstoječi posebni zakonodajni 
postopki pretvorili v redne zakonodajne postopke;

57. poziva k uvedbi pravne podlage, da bi ustanovili agencije Unije, ki lahko opravljajo 
posebne izvršilne in izvedbene funkcije, za katere jih pooblastita Evropski parlament in 
Svet v skladu z rednim zakonodajnim postopkom;

58. meni, da bi bilo treba agencijam Unije dodeliti pravico sprejemanja delegiranih aktov, 
kadar to omogoča zakonodajni akt (s spremembo člena 290 PDEU), in tudi možnost, da 
se nanje prenesejo izvedbena pooblastila (s spremembo člena 291 PDEU);

59. poziva k nadgradnji socialne klavzule iz člena 9 PDEU v skladu z okoljsko klavzulo iz 
člena 11 PDEU;

60. meni, da je glasovanje po načelu obrnjene  kvalificirane večino v fiskalnem paktu samo 
politična izjava brez pravno zavezujočega učinka za države članice, in namesto tega 
poziva k vključitvi tega načina glasovanja v Pogodbe ter k spremembi členov 121, 126 in 
148 PDEU, da lahko predlogi ali priporočila, ki jih predloži Komisija, začnejo veljati, če 
Evropski parlament ali Svet v vnaprej določenem roku ne vloži ugovora, s čimer se 
zagotovi popolna pravna varnost; 

61. zagovarja uvedbo rednega zakonodajnega postopka za sprejetje širših smernic 
gospodarskih politik držav članic in Unije na podlagi člena 121(2) PDEU ter smernic o 
zaposlovanju na podlagi člena 148(2) PDEU;

62. ob priznavanju, da zahteva postopek večstranskega nadzora hitro odločanje, se strinja, da 
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se v postopke odločanja na podlagi člena 121(4) PDEU in člena 148(4) PDEU vključi 
pravica Evropskega parlamenta, da predlaga spremembe predloga priporočila Komisije, 
preden ga Komisija sprejme; Svet lahko predlog zavrne s kvalificirano večino, če 
Komisija poda negativno mnenje; v nasprotnem primeru velja, da je Komisija priporočilo 
sprejela v njegovi spremenjeni različici;

63. poziva, da se v postopek proračunskega nadzora na podlagi člena 126 PDEU vključi 
Evropski parlament s pravico, da lahko spremeni predlog priporočila Komisije, kar lahko 
Svet s kvalificirano večino zavrne, če Komisija poda negativno mnenje; 

64. poziva k izbrisu omejitev za jurisdikcijo Sodišča EU, ki jih predvideva člen 126(10) 
PDEU;

65. poziva k spremembi člena 136 PDEU, da bi se področje njegove uporabe razširilo na 
prostovoljno udeležbo držav članic, ki niso članice euroobmočja, z zagotavljanjem 
neomejenih pravic glasovanja v skladu s postopkom okrepljenega sodelovanja, ter poziva 
k opustitvi omejitev na podlagi člena 136 PDEU in k nadgradnji tega člena v splošno 
klavzulo za sprejemanje pravnih aktov o usklajevanju in določanju pravno zavezujočih 
minimalnih standardov v zvezi z gospodarsko politiko, politiko zaposlovanja in socialno 
politiko;

66. poziva k spremembi pogodbe, da bi v poglavju o gospodarski politiki zagotovili pravno 
podlago, ki bi omogočala ustanovitev evropske agencije za upravljanje dolga za izdajo 
obveznic, kar je obvezno za države članice, katerih valuta je evro, in odprto za države 
članice, ki niso članice euroobmočja; meni, da je ustanovitev takšne agencije možna 
skupaj z dokončanjem popolne fiskalne unije;

67. poziva k vključitvi Evropskega parlamenta v postopek imenovanja predsednika, 
podpredsednika in drugih članov Izvršilnega odbora ECB iz člena 283 PDEU tako, da bi 
bilo zahtevano njegovo soglasje s priporočili Sveta;

68. poziva k uvedbi posebnega zakonodajnega postopka, ki zahteva štiri petine glasov v 
Svetu in večino članov Evropskega parlamenta v skladu s členom 312 PDEU za sprejetje 
uredbe, ki določa večletni finančni okvir;

69. poziva k uvedbi posebnega zakonodajnega postopka, ki zahteva štiri petine glasov v 
Svetu in večino članov Evropskega parlamenta v skladu s členom 311 PDEU za sprejetje 
sklepa o virih lastnih sredstev;

70. meni, da bi prihodnja konvencija morala preučiti uvedbo pravne podlage, ki bi Uniji 
omogočala, da pobira svoje davke kot pravi vir lastnih sredstev v korist proračuna Unije;

71. meni, da bi bilo treba vključiti možnost, da Unija v proračunu upošteva možnost 
primanjkljaja, ki ne presega referenčne vrednosti, določene v Pogodbah;

72. poziva k uvedbi proračuna z več ravnmi v Pogodbah, ki bi predvideval večletni finančni 
okvir in sistem lastnih sredstev za države članice, katerih valuta je evro, in za vse države 
članice, ki želijo sodelovati v tem izboljšanem proračunu;

73. meni, da bi morala biti finančna sredstva agencij Unije sestavni del proračuna Unije;
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74. poziva k temu, da bi moralo biti za spremembe Pogodb nujno soglasje Evropskega 
parlamenta, in sicer dvotretjinska večina njegovih članov;

75. meni, da bi morale prihodnje spremembe Pogodb začeti veljati v celotni Uniji, potem ko 
jih v skladu s svojimi ustavnimi pravili ratificirajo štiri petine držav članic, ki 
predstavljajo večino prebivalstva Unije;

76. zagovarja razširitev premostitvene klavzule v členu 48(7) PEU na Pogodbe v celoti;

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


