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POBUDE

Odbor za proračun predlaga Odboru za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojnemu 
odboru, da v svoje poročilo vključi naslednje:

1. obžaluje, da Komisija ni predstavila novih predlogov o okrepljeni demokratizaciji 
postopka evropskega semestra, saj ta ostaja nujno potrebna in bi morala biti pomembna 
prednostna naloga; je seznanjen s sporočilom Komisije z naslovom „Načrt za poglobljeno 
in pravo ekonomsko in monetarno unijo – začetek evropske razprave“; znova poziva k 
ustreznemu sistemu nadzora in ravnotežja ob večji udeležbi Evropskega in nacionalnih 
parlamentov ter ob okrepljenem usklajevanju med njimi v vseh fazah evropskega semestra 
(na podlagi člena 13 Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 
monetarni uniji), da bi sedanje zelo formalno izvajanje evropskega semestra preoblikovali 
v resnično gospodarsko in proračunsko sodelovanje;

2. obžaluje, da Komisija v svojem sporočilu o letnem pregledu rasti 2013 (COM(2012)0750) 
ni ustrezno obravnavala vloge proračuna EU v procesu evropskega semestra; zlasti 
obžaluje, da Komisija, čeprav je predlagala ključne prednostne naloge, ni uspela 
zagotoviti dejanskih in konkretnih podatkov o tem, kako bi mogel imeti proračun EU 
dejansko sprožilno, pospeševalno, sinergično in dopolnilno vlogo v povezavi z lokalnimi, 
regionalnimi in nacionalnimi politikami in naložbami, uvedenimi za izvajanje teh 
prednostnih nalog;

3. v zvezi s tem opozarja, da bo eno izmed medparlamentarnih srečanj, organiziranih v 
okviru evropskega parlamentarnega tedna o evropskem semestru za usklajevanje 
gospodarskih politik, obravnavalo vlogo proračuna EU kot podpore državam članicam pri 
uresničevanju njihovih gospodarskih ciljev, kot so bili dogovorjeni v okviru evropskega 
semestra ob primeru inovacij, raziskav in razvoja; poziva Komisijo, naj poslancem 
Evropskega in nacionalnih parlamentov zagotovi konkretne in dejanske podatke, ki bodo 
podlaga za razpravo;

4. je prepričan, da lahko financiranje na ravni EU ustvari prihranke v proračunih vseh držav 
članic in da je to treba poudariti; meni, da mora imeti proračun EU osrednjo vlogo pri 
spodbujanju rasti in ustvarjanja novih delovnih mest ter učinkovitem zmanjševanju 
makroekonomskih neravnovesij v vsej Uniji, pa tudi pri doseganju ciljev strategije Evropa 
2020; ponovno obžaluje, da Komisija tega vprašanja ni obravnavala v svojem sporočilu o 
letnem pregledu rasti;

5. močno obsoja stališče, ki ga je v okviru proračunskih pogajanj za leto 2013 ponovno 
zavzel Svet, da bi umetno zmanjšal raven odobrenih sredstev, ki so na voljo v proračunu 
EU; poudarja, da stališče ministrov, pristojnih za proračunske zadeve, zmanjšuje 
verodostojnost evropskih proračunskih organov in ogroža izvajanje Pakta za rast in 
delovna mesta, sprejetega na zasedanju Evropskega sveta junija 2012; ponovno poziva 
Svet, naj se s Parlamentom in Komisijo dogovori o skupni metodi ocenjevanja dejanskih 
plačilnih potreb za izvajanje Pakta; opozarja na skrajno kritične razmere, zlasti v zvezi z 
osrednjimi programi Pakta v razdelkih 1A in 1B (konkurenčnost za rast in 
zaposlovanje/kohezija za rast in zaposlovanje) ter razvojem podeželja;



PE501.911v02-00 4/5 AD\922722SL.doc

SL

6. poziva Komisijo, naj zagotovi posodobljene informacije o aktualnih prizadevanjih držav 
članic za ponovno načrtovanje in pospešitev porabe strukturnih in kohezijskih sredstev 
EU, da bi podprle rast in socialno kohezijo, zlasti za mala in srednja podjetja, in se 
spopadle z brezposelnostjo mladih;

7. poziva države članice, naj v celoti izkoristijo dodatne možnosti financiranja, ki jih 
omogočata Evropska investicijska banka in novi instrument projektnih obveznic; poziva 
Komisijo, naj zagotovi posodobljene informacije o napredku na tem področju, doseženem 
od sprejetja Pakta za rast in delovna mesta;

8. je seznanjen z oceno Komisije, da raven dolga, ki so si ga nakopičili javni in zasebni 
akterji, omejujejo obseg novih dejavnosti in naložb v državah članicah; kljub vsemu 
države članice poziva, naj v prizadevanjih za konsolidacijo na svoj prispevek v proračun 
EU na osnovi BND ne gledajo kot na prilagodljivo spremenljivko in naj si ne prizadevajo 
umetno zmanjšati obsega izdatkov proračuna EU za povečanje rasti v nasprotju s 
političnimi zavezami, sprejetimi na najvišji ravni; se vendarle zaveda ekonomskega 
neskladja med potrebo po kratkoročni konsolidaciji javnih financ in morebitnim 
povečanjem prispevka na osnovi BND za nekatere države članice zaradi povečane ravni 
plačil v proračunu EU; zato ponovno odločno poziva, da je treba spremeniti način 
financiranja proračuna EU, o čemer naj bi se dogovorili v okviru pogajanj za večletni 
finančni okvir 2014–2020, tako da bi se delež prispevka držav članic na osnovi BND do 
leta 2020 zmanjšal na 40 % , kar bi državam članicam pomagalo pri konsolidaciji1;

9. poziva Evropski svet, naj se dogovori o ambicioznem večletnem finančnem okviru 2014–
2020, ki bo Uniji omogočil ponovno rast, nova delovna mesta in večjo konkurenčnost v 
vsej Evropi, omogočil pa ji bo tudi izpolnitev ciljev strategije Evropa 2020, kot je 
poudarjeno v resoluciji Parlamenta z dne 23. oktobra 20122;

10. opozarja, da je evropski proračun predvsem proračun za naložbe, saj se 94 % skupnega 
zneska ponovno naloži v državah članicah;

11. meni, da lahko dodatne sankcije poleg tistih, o katerih se trenutno razpravlja v okviru 
dvojnega zakonodajnega svežnja, z uvedbo makroekonomske pogojenosti pri uporabi 
strukturnih in kohezijskih sredstev ter sredstev za razvoj podeželja, pomorstvo in ribištvo 
samo še zaostrijo probleme držav članic, ki se že soočajo z makroekonomskimi težavami; 
ponovno poudarja, da makroekonomske pogojenosti niso sprejemljive.

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0245.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0360.
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