
PR\860361SL.doc PE460.836v01-00

SL Združena v raznolikosti SL

EVROPSKI PARLAMENT 2009 - 2014

Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo

2010/2242(INI)

17.3.2011

OSNUTEK POROČILA
o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj 
bi jih sprožili (končno poročilo) 

Posebni odbor za finančno, gospodarsko in socialno krizo

Poročevalka: Pervenche Berès



PE460.836v01-00 2/15 PR\860361SL.doc

SL

PR_INI

VSEBINA

Stran

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA................................................3

OBRAZLOŽITEV................................................................................................................13



PR\860361SL.doc 3/15 PE460.836v01-00

SL

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih 
sprožili (končno poročilo) (2010/2242(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 7. oktobra 2009 o ustanovitvi, dodelitvi, številčni 
sestavi in dolžini mandata posebnega odbora za finančno, gospodarsko in socialno krizo, 
ki je bil sprejet v skladu s členom 184 poslovnika1,

– ob upoštevanju svojega sklepa z dne 16. junija 2010, da se podaljša mandat Posebnega 
odbora za finančno, gospodarsko in socialno krizo do 31. julija 2011,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 20. oktobra 2010 o finančni, gospodarski in socialni 
krizi: priporočila za ukrepe in pobude, ki naj bi jih sprožili (vmesno poročilo)2,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 8. marca 2011 o inovativnem financiranju na 
svetovni in evropski ravni3,

– ob upoštevanju tekočega zakonodajnega programa Evropske unije, zlasti kar zadeva 
spreminjanje Pogodb, gospodarsko upravljanje, akt o enotnem trgu in energetsko politiko,

– ob upoštevanju svojih sklepov po predlogih Posebnega odbora za politične izzive in 
proračunska sredstva za trajnostno Evropsko unijo o novem večletnem finančnem okviru,

– ob upoštevanju prispevkov iz naslednjih nacionalnih parlamentov: avstrijskega parlamenta 
(Bundesrat), belgijskega senata in poslanske zbornice, bolgarske nacionalne skupščine, 
senata Češke republike, danskega parlamenta (Folketinget), finskega parlamenta 
(Eduskunta), nemškega parlamenta (Bundestag), grškega parlamenta (Vouli Ton Ellinon), 
madžarske nacionalne skupščine, italijanske poslanske zbornice, latvijskega parlamenta 
(Saeima), litvanskega parlamenta (Seimas), skupščine Republike Portugalske, Državnega 
zbora Republike Slovenije, švedskega parlamenta (Riksdagen) in zgornjega in spodnjega 
doma parlamenta Združenega kraljestva,

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Posebnega odbora za finančno, gospodarsko in socialno krizo 
(A7-0000/2011),

A ker so stroški krize za družbo zelo visoki, saj se je zaposlenost v EU zmanjšala za 1,8 %, 
kar pomeni, da je službo izgubilo 23 milijonov za delo sposobnih ljudi (9,6 % vseh), 
stopnja brezposelnosti mladih znaša 21 %, obeti za ponovno povečanje zaposlenosti so 
slabi, 17 % državljanom EU pa grozi revščina,

B. ker si je spremembe ob južnih obalah Sredozemskega morja mogoče razlagati kot 
                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2009)0025.
2 Sprejeta besedila, P7_TA(2010)0376.
3 Sprejeta besedila, P7_TA-PROV(2011)0080
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posledico medsebojne povezanosti gospodarstev in ker nam služijo kot opomnik o 
pomembnosti demokracije,

C. ker tri leta po propadu družbe Lehman Brothers reforma finančnega trga še ni izpolnila 
svojega cilja, namreč financiranja dolgoročnih naložb in ustvarjanja delovnih mest, 
reforma gospodarskega upravljanja pa ni dovolj učinkovito rešila vprašanja neravnovesij 
na svetovni ravni in ravni EU,

D. ker naj bi do leta 2013 obseg proizvodnje upadel za 4,8 % letnega povprečja BDP, v 
naslednjem desetletju pa naj bi bila rast občutno nižja kakor v zadnjih 20 letih,

E. ker je kriza razkrila pomanjkanje zaupanja, odločnosti in vizije v EU,

F. ker je Parlament v resoluciji z dne 20. oktobra 2010 nedvoumno izrazil mnenje, da so zdaj 
potrebne jasne strategije, dolgoročne politične izbire, o katerih se strinjajo in jih 
financirajo vsi in ki bodo prinesle dodano vrednost vsem 27 državam članicam, ter 
odločitve, ki jih bodo politiki sprejeli za državljane in skupaj z njimi,

I. Evropski državni dolg in kriza evra, vključno z vzajemnim javnim zadolževanjem in 
izdajanjem evroobveznic

1. znova opozarja na trikotnik medsebojno povezanih šibkih elementov, ko je finančna kriza 
napihnila javne primanjkljaje, čemur so sledile napetosti na trgu državnih dolgov;

2. poudarja, da so bonitetne agencije s tem, ko so znižale oceno javnega dolga Grčije, Irske, 
Portugalske in Španije, povzročile razmah špekulacij in strah pred tveganjem med 
vlagatelji, zaradi česar Grčija in Irska na trgu nista več dobili posojil po vzdržnih cenah, 
zato sta potrebovali finančno pomoč iz programov EU in Mednarodnega denarnega 
sklada;

3. ugotavlja, da dvostranski in večstranski pristopi držav članic ogrožajo gospodarsko 
povezovanje, in pozdravlja načelo evropskega semestra za usklajevanje ekonomskih 
politik; 

4. poudarja, da je kriza državnega dolga razkrila tveganje neravnovesij znotraj Evrope; 
poudarja, da se mora EU odzivati enotno, da mora razviti skupno evropsko javnofinančno 
politiko z zadostnim proračunom EU ter predvideti ustrezne ukrepe za krizno upravljanje 
ter gospodarsko in javnofinančno zbliževanje; 

5. je seznanjen z dejstvom, da si močno zadolžene države prizadevajo za proračunsko 
konsolidacijo in strukturne reforme; 

6. poziva k celovitemu, socialno vključujočemu in povezovalnemu reformnemu svežnju, ki 
bo odpravil temeljne razloge za krizo javnega dolga in predvidel ustanovitev evropske 
zakladnice za krepitev gospodarskega stebra ekonomske in monetarne unije; prav tako 
poziva k ukrepom za povečanje konkurenčnosti, ki je trenutno nezadostna, z ustreznimi 
strukturnimi reformami, kjer je to potrebno, in uravnoteženo javno porabo; poudarja, da 
morajo države članice znova zagotoviti vzdržne javne finance;
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7. poziva k izdaji evroobveznic, ki naj spodbudijo povezovanje trgov, večjo likvidnost in 
manjše stroške zadolževanja; poudarja, da bi lahko evroobveznice skupaj z usklajenimi 
strukturnimi reformami prispevale k spoštovanju pakta za stabilnost in rast, k stabilnosti 
kapitalskih trgov in k širjenju ideje, da je evro varna naložba za ves svet; znova opozarja, 
da zahteva vzajemno izdajanje evroobveznic nadaljnji korak k skupni gospodarski in 
javnofinančni politiki in bi moralo potekati tako, da bo koristilo vsem sodelujočim 
državam članicam ter evroobmočju kot celoti;

8. zato predlaga, da bi bilo treba izdajanje evroobveznic omejiti na državni dolg, ki bi znašal 
največ 60 % BDP in bi se odplačeval prednostno ter za katerega bi veljala skupna in 
solidarna odgovornost, povezati pa bi ga bilo treba še s spodbudami za zmanjšanje 
zadolženosti držav na to raven; opominja, da bi moral biti glavni cilj evroobveznic 
zmanjšanje državne zadolženosti in izogibanje moralnemu tveganju; 

9. ugotavlja, da je bil dosežen politični dogovor o reviziji člena 125 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije, da bi začasni evropski instrument za finančno stabilnost do leta 2013 
preoblikovali v stalni evropski mehanizem za stabilnost; poziva k tej spremembi omenjene 
pogodbe, da bo mogoče evropski mehanizem za stabilnost pozneje preoblikovati v 
evropsko agencijo za upravljanje dolga;

II. Svetovna neravnovesja in upravljanje

10. znova opominja, da ZDA in Kitajska največ prispevajo k svetovnim neravnovesjem, in 
poziva Kitajsko, naj dejavno sodeluje v svetovnem sistemu gospodarskega upravljanja;

11. poudarja, da zahteva ponovno uravnoteženje svetovnega povpraševanja asimetričen 
pristop: države z velikimi zunanjetrgovinskimi presežki (npr. Kitajska) morajo 
diverzificirati gonila rasti in spodbuditi domače povpraševanje, države z velikimi 
primanjkljaji (npr. ZDA) pa morajo okrepiti domače varčevanje in izvesti strukturne 
reforme;

12. podpira skupino G20 v prizadevanjih za regulacijo trgov blagovnih izvedenih finančnih 
instrumentov; poziva Komisijo, naj poišče rešitev za nestanovitnost cen na kmetijskih 
trgih in se bori proti pretiranim špekulacijam; 

13. znova opozarja na pomen surovin za Evropsko unijo, pa tudi na pomen zanesljive 
preskrbe s hrano in stabilnih cen živil za države v razvoju ter na inflacijske pritiske, ki jih 
povzročajo po vsem svetu;

14. poziva k boljši regulaciji zamenjave neplačil; 

15. je seznanjen s težnjo, da se zasebne naložbe v zelo velikem obsegu usmerjajo v 
gospodarstva v vzponu, ki lahko v letu 2011 pričakujejo neto pritok v vrednosti skoraj 
1 bilijona USD; poudarja, da je treba preprečiti nastanek špekulativnih balonov s 
spremljanjem in nadzorom svetovnih kapitalskih tokov ter dajanjem prednosti 
makroekonomskim ciljem pred finančno stabilnostjo; 

16. je seznanjen s ponovno koncentracijo akterjev na finančnih trgih, kar dokazuje združitev 
borz Deutsche Börse in NYSE Euronext, in poudarja, da tveganja, povezana z novimi 
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špekulativnimi gibanji, ustvarjajo neugodne razmere za dolgoročno financiranje;

17. poudarja, da ima EU uravnotežen tekoči račun in ne prispeva k svetovnim neravnovesjem, 
vendar bi jo nenadzorovano popravljanje teh neravnovesij s padcem vrednosti ameriškega 
dolarja močno prizadelo; ugotavlja, da mora EU svoje politike v zvezi z trgovinskimi in 
valutnimi neravnovesji tesno usklajevati z ZDA, da se bo mogoče izogniti hitremu padcu 
vrednosti dolarja;

18. poudarja, da se mora EU spopasti s številnimi izzivi, da bo povečala svoj vpliv na 
svetovnem prizorišču, med drugim: s šibko notranjo rastjo in rastjo zaposlenosti; z 
notranjimi neravnovesji, ki se povečujejo s širjenjem notranjega trga in ekonomsko-
monetarne unije; s težavami pri obujanju konkurenčnosti in ustvarjanju zbliževanja; s 
premajhnim političnim vplivom na mednarodni ravni;

19. znova opozarja, da mora EU nastopati enotno in v svetu pospeševati demokracijo, 
človekove pravice, dostojne delovne razmere, dobro vodenje, trajnostni razvoj in pošteno 
trgovino, v skladu s svojim notranjim načrtom, ter se zavzemati za boj proti korupciji, 
davčnim utajam in davčnim oazam;

20. opominja, da namerava vztrajati pri obsežni reformi svetovnega gospodarskega in 
finančnega upravljanja, z namenom spodbujanja preglednosti in odgovornosti ter 
zagotavljanja skladnosti med politikami mednarodnih ekonomskih in finančnih ustanov; 
poziva k vključitvi institucij iz Bretton Woodsa v sistem ZN, kjer bodo sodelovale s STO, 
Mednarodno organizacijo dela in svetovno okoljsko organizacijo, ki jo je treba ustanoviti;

21. poziva k preoblikovanju skupine G20, ki ustvari 85 % svetovnega BDP, v gospodarski 
varnostni svet; prav tako poziva k reformi Mednarodnega finančnega sklada in 
obsežnejšim finančnim sredstvom zanj, da bo lahko povečal svojo vlogo pri ekonomskem 
in finančnem nadzoru svojih članov, da bi tako vzpostavil verodostojno varnostno mrežo 
za boj proti svetovnim neravnovesjem;

22. poziva k uvedbi novih pravil finančne pomoči, in sicer:

– reformirani Mednarodni denarni sklad bi lahko deloval kot svetovni posojilodajalec v 
skrajni sili (lender of last resort), tako da posameznim državam ne bi bilo treba ustvarjati 
valutnih rezerv, če bi okrepili njegovo sposobnost za zagotavljanje kratkoročne likvidnosti 
in močnejših finančnih varnostnih mrež;

– razvojni cilji tisočletja: sedanja kriza je pokazala, da je treba na finančnih trgih 
ustvariti spodbude za dolgoročne naložbe in (trajnostni) razvoj; finančno vlogo 
večstranskih razvojnih bank bi bilo treba posodobiti in nadgraditi v odgovor na povečane 
finančne potrebe držav v razvoju; večji del davka na finančne transakcije bi bilo treba 
nameniti za financiranje razvojnih ciljev tisočletja;
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III.Razlogi za nov monetarni sistem

23. opominja, da bi valutna vojna lahko izničila prizadevanja državljanov EU za zmanjšanje 
državnega dolga in uvedbo strukturnih reform; opozarja, da pravila večstranskega 
trgovinskega sistema (STO) ne obravnavajo kapitalskih tokov in da nimajo protiuteži v 
večstranskem monetarnem sistemu;

24. je seznanjen s svetovnimi zadržki glede delovanja mednarodnega monetarnega sistema in 
poziva, da se nemudoma naredi odločen korak naprej; zato zahteva vzpostavitev novega 
mednarodnega monetarnega sistema, namenjenega sistematičnemu in celovitemu 
makroekonomskemu sodelovanju, ki bo prineslo trajnostno in uravnoteženo svetovno rast; 

25. poudarja, da bi se moral mednarodni monetarni sistem med drugim ukvarjati z: 

– menjalnimi tečaji: prvi korak bi bilo izvajanje politik, ki bi omogočale postopno 
prilagajanje menjalnih tečajev ekonomskim in socialnim osnovam; 

– rezervno valuto: mednarodni sistem rezerv bi bilo treba reformirati, da rezerve ne bi 
mogle povzročati svetovnih neravnovesij; obstoječi mednarodni sistem rezerv, temelječ na 
dolarju, bi bilo mogoče postopoma nadomestiti z večstranskim sistemom (košarica valut, 
vključno z evrom, posebne pravice črpanja in valute osrednjih rastočih gospodarstev, kot 
sta kitajski juan in brazilski real);

– kapitalski tokovi: sprejeti bi bilo treba večstranski sistem pravil v korist dolgoročnemu 
pretoku kapitala, da se olajša redni odtok kapitala in preprečijo razdiralni učinki na 
razdrobljenih trgih vrednostnih papirjev ter zagotovi pregledno, odprto in gladko 
delovanje trgov državnih obveznic;

26. poleg tega poziva k razmisleku o možnostih oblikovanja – na dolgi rok – svetovne 
rezervne valute na osnovi razvoja in preoblikovanja posebnih pravic črpanja in 
Mednarodnega denarnega sklada; 

IV. Povečanje konkurenčnosti in trajnostnosti EU ter izvajanje strategije EU 2020 s 
spodbujanjem inovacij in dolgoročnih naložb za delovna mesta in rast

Konkurenčnost, konvergenca in strategija EU 2020

27. poziva k temu, da se pri določanju vsebine evropskega semestra v celoti in dosledno 
upoštevajo strategija EU 2020 in vsa notranja neravnovesja v EU;

28. poudarja, da je uspeh strategije EU 2020 odvisen od odgovornosti držav članic, 
nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev; opozarja na pomen trdnega socialnega 
dialoga in kolektivnih pogajanj v okviru strategije EU 2020, pa tudi na spodbujanje 
resničnega evropskega socialnega dialoga o makroekonomski politiki in ukrepih;

29. poudarja, da mora biti konsolidacija javnih financ pospremljena s srednje- in 
dolgoročnimi cilji, kot so tisti v strategiji Evropa 2020, zlasti kar zadeva boj proti 
brezposelnosti in revščini, pa tudi naložbe v infrastrukturo in na znanju temelječe 
gospodarstvo; ugotavlja, da bi bilo treba v različnih državnih politikah in politikah EU 



PE460.836v01-00 8/15 PR\860361SL.doc

SL

predvideti usklajeno podporo za omenjeno strategijo in da proračunska disciplina sama po 
sebi ne bo rešila vseh težav;

30. ugotavlja, da med izzive, ki jih je prinesla kriza z obsežno gospodarsko recesijo, sodijo 
padec gospodarske rasti, ki je posledica skokovitega povečanja strukturne in dolgoročne 
brezposelnosti, in zmanjšanje javnih in zasebnih naložb, pa tudi povečana konkurenca 
gospodarstev v vzponu; 

31. se zaveda, da obstoječih neravnovesij v EU ne bo mogoče odpraviti z uniformiranim 
pristopom in da bo treba pri usklajevanju gospodarskih politik ustrezno upoštevati 
izhodiščne točke posameznih gospodarstev EU, sicer uspeha ne bo;

32. poziva k večji združljivosti in dopolnjevanju nacionalnih proračunov in proračuna EU; 
meni, da bi se bilo treba v naslednjem večletnem finančnem okviru osredotočiti na 
osrednja prednostna področja strategije EU 2020 ter si prizadevati za povečanje odhodkov 
EU, zlasti za financiranje vodilnih pobud na področjih, kjer ima EU deljene pristojnosti z 
državami članicami, kar lahko prinese veliko evropsko dodano vrednost; 

33. poudarja, da morata tako kmetijska kot kohezijska politika imeti osrednjo vlogo pri 
podpori strategiji EU 2020; je prepričan, da bi izvajanje strategije EU 2020 moralo 
zajemati različne vidike, na primer usklajevanje nacionalnih proračunov in proračuna EU, 
vključno s skupno kmetijsko politiko in kohezijskimi skladi, npr. z zagotavljanjem 
poštenega dodeljevanja sredstev regijam, pa tudi odhodke za izobraževanje, inovacije ter 
raziskave in razvoj;

34. opozarja še, da bo strategija EU 2020 verodostojna samo, če bo podprta z zadostnimi 
finančnimi sredstvi, zato se zavzema za naslednje:

– dosledne odločitve glede naslednjega večletnega finančnega okvira in proračun EU, 
osredotočen na politike, ki prispevajo k doseganju ciljev strategije EU 2020;

– razdeljevanje sredstev EU ob upoštevanju njihove ekonomske in socialne 
učinkovitosti: sredstva, ki jih države članice ne porabijo, bi bilo treba nameniti za javne 
naložbe na ravni EU v infrastrukturo, izobraževanje, inovacije, raziskave in razvoj;

– zagotavljanje tehnične pomoči za boljše črpanje sredstev in učinkovito izvajanje 
investicijskih projektov;

– nadaljnji razvoj in optimalna uporaba inovativnih možnosti financiranja; 

– ukrepi za zagotavljanje znatno večjih količin tveganega kapitala za dolgoročne 
naložbe; 

– ukrepi za boljšo dostopnost financiranja; 

– boljša dostopnost financiranja in manj birokratskih ovir za mala in srednja podjetja; 

Energetske politike in notranji trg

35. meni, da sta ustanovitev evropske skupnosti za energijo, zlasti v zvezi z njeno zunanjo 
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razsežnostjo, in sprejetje akta o enotnem trgu osrednja politična elementa, ki podpirata 
temelje ciljev in vodilnih pobud strategije EU 2020; poudarja, da je kriza jasno pokazala, 
kako pomembno je okrepiti industrijske temelje in inovacijski potencial EU z olajšanjem 
dostopa do trga, mobilnostjo ter bojem proti socialni in ozemeljski razdrobljenosti v vsej 
EU;

36. znova opominja, da dostopnost energije in surovin, pa tudi njihova učinkovita uporaba, 
prispevajo h konkurenčnosti EU; 

Migracije

37. poudarja, da tako velike revolucije v sosednjih regijah kot demografske spremembe v EU 
zahtevajo skupno migracijsko politiko; opozarja, da je treba spodbujati večjo mobilnost 
delovne sile z enakimi pogoji in pravicami zaposlovanja in socialnega varstva za vse 
delavce, pa tudi z možnostjo prenosa socialnih in pokojninskih pravic;

Mala in srednja podjetja, inovacije ter raziskave in razvoj

38. priporoča Komisiji, naj spodbuja in olajša večjo dostopnost lastniškega kapitala za mala in 
srednja podjetja, v obliki tveganega kapitala ali borzne kotacije delnic, in manjšo 
odvisnost od zadolževanja, zlasti za nova tehnološka podjetja, ki nujno potrebujejo kapital 
za raziskave in razvoj;

39. zahteva, da Evropska investicijska banka (EIB) in Evropski investicijski sklad (EIF) 
prevzameta vodilno vlogo pri sproščanju sredstev za mala in srednja podjetja s 
preprostejšimi in jasnejšimi postopki, da bodo ta podjetja brez težav dostopala do njih; 
priporoča, naj EIB in EIF delujeta kot filter, tako da se osredotočita na prednostne sektorje 
v okviru strategije EU 2020, ter kot mentorja izbranim skupinam malih in srednjih 
podjetij, s sodelovanjem v razpravah z bankami in njihovimi skupinami za obvladovanje 
tveganja, da bi malim in srednjim podjetjem pomagala pridobiti dolgoročna posojila;

40. poudarja, da mora naslednja generacija programov EU za financiranje sistematično 
podpirati mala in srednja podjetja na notranjem trgu in svetovnem prizorišču; 

Obdavčenje

41. poudarja, da tako ekonomska in monetarna unija kot notranji trg zahtevata odločnejše 
ukrepe za uskladitev obdavčenja; podpira prizadevanja Komisije v boju proti škodljivi 
davčni konkurenci, izogibanju davkom in davčnim utajam ter davčnim oazam tako v EU 
kot na mednarodni ravni, kakor tudi za izboljšanje sistemov pobiranja davkov in uvedbo 
skupne konsolidirane osnove za davek od dohodka pravnih oseb; pozdravlja strategijo za 
DDV, ki jo namerava predstaviti Komisija, da bi tako uvedla sistem, ki ne bo dopuščal 
goljufij;

42. je prepričan, da je ta korak bistvenega pomena v trenutnih okoliščinah, ko morajo države 
članice utrditi svoje proračune; opozarja, da je davčna konkurenca sprejemljiva samo, če 
ne ogroža zmožnosti držav članic, da zberejo prihodke, ki jih upravičeno pričakujejo; 

43. je prepričan, da bi bilo treba pri razdeljevanju sredstev EU upoštevati davčne strategije 
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držav članic ter njihovo pripravljenost sodelovati v boju proti izogibanju davkom in pri 
zavzemanju za davčno usklajevanje;

Zaposlenost 

44. poudarja, da so nova in boljša delovna mesta nujen pogoj za doseganje pravične, zelene in 
pametne rasti, zato poziva k:

– odpiranju novih delovnih mest v sektorjih, ki se opirajo na inovacije, raziskave in 
razvoj, kot sta energetski in okoljski sektor; 

– ukrepom za večjo udeležbo žensk in starejših na trgu dela ter ukrepom za zmanjšanje 
brezposelnosti mladih;

– ustvarjanju zaposlitvenih priložnosti in oblikovanju programov za socialno 
vključenost najbolj ogroženih skupin;

– trajnostnim, visoko kakovostnim delovnim mestom z dostojnimi prihodki na 
kmetijskih in podeželskih območjih; 

45. je prepričan, da je treba še vedno obravnavati vprašanje vodenja podjetij kar zadeva 
spodbude za poslovodstvo za dolgoročne naložbe in ustvarjanje delovnih mest; predlaga 
pripravo letnega poročila o družbeni odgovornosti podjetij, ki imajo več kot 250 
zaposlenih in katerih promet presega 50 milijonov EUR;

Izobraževalna strategija 

46. opozarja na pomen reforme sistemov izobraževanja in usposabljanja, da bi ljudem 
posredovali več znanja in veščin, kar bo prispevalo k večji zaposlenosti, produktivnosti, 
rasti in konkurenčnosti; ugotavlja, da bo do leta 2020 85 % delovnih mest zahtevalo višjo 
ali srednjo raven kvalifikacij, delež delovnih mest za nižje kvalificirane pa bo znašal le še 
15 %;

47. predlaga uvedbo evropskega projekta vseživljenjskega učenja v obliki javno-zasebnega 
partnerstva pod evropskim okriljem in po vzoru programa Erasmus, kar zadeva 
usklajevanje nacionalnih in regionalnih javno-zasebnih partnerstev; meni, da bi ta projekt 
lahko zajel grozde univerz, industrijo, finančne trge ter mala in srednja podjetja ter 
delavcem, med drugim iz ogroženih skupin, kot so ženske, mladi in starejši, pa tudi 
začasni delavci in priseljenci, omogočil usposabljanje, zlasti pridobivanje prenosljivih 
znanj in veščin v gospodarstvu, temelječem na znanju; 

48. odločno podpira povečevanje števila študentov v Evropi z zmanjševanjem ovir za njihovo 
mobilnost, izboljševanje povezav med akademskim in poslovnim svetom ter spodbujanje 
bolj podjetniškega razmišljanja v družbi; predlaga uvedbo evropske štipendije za 
inovacije, ki bi lahko prispevala h gojenju znanja in veščin, ki se uporabljajo v inovativnih 
sektorjih, hkrati pa omogočila vzpostavljanje mrež in sodelovanja v EU;

49. podpira poziv Združenja evropskih univerz (EUA) k povečanju javnih vlaganj v visoko 
šolstvo na 3 % BDP; meni, da ta cilj zahteva kvalitativno oceno takšnih odhodkov pri 
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vrednotenju pakta za stabilnost in rast;

V. Ponovni premislek o EU: onkraj evropskega gospodarskega upravljanja

50. poudarja, da je Evropska unija na razpotju: ali se bodo države članice odločile, da bodo 
združile moči in se še tesneje povezale, ali pa utegne EU zaradi mrtvila na ravni odločanja 
in gospodarskih razlik razpasti; 

51. poziva k tesnejši politični zvezi, kjer bi imele institucije Unije večjo vlogo tako pri 
načrtovanju kot pri usklajevanju skupnih politik;

52. poudarja, da je treba gospodarsko upravljanje – z zbližujočimi se gospodarsko, davčno in 
socialno politiko – zagotoviti z metodo skupnosti, usmerjati pa ga morajo institucije 
Unije;

53. meni, da je nova zakonodaja o Evropskem odboru za sistemska tveganja (ESRB) in treh 
evropskih nadzornih organih prvi korak v pravo smer, vendar je prepričan, da je potreben 
nadaljnji napredek, da bi zagotovili neposreden nadzor sistemsko pomembnih ustanov, kot 
so subjekti z velikim finančnim vzvodom, na ravni EU; poudarja, da je treba novim 
agencijam nameniti človeške in finančne vire, primerne njihovim nalogam; 

54. je prepričan, da sta poleg nadzora, ki naj bi zagotovil finančno stabilnost, potrebna tudi 
nadzor nad nastajanjem morebitnih balonov in optimalna razporeditev kapitala glede na 
makroekonomske izzive in cilje, davčna politika pa mora biti uporabljena kot eno od 
orodij v ta namen;

55. poziva Komisijo, naj pripravi predloge za regulacijo struktur finančnega trga, katerih 
velikost bi lahko omajala sposobnost regulatorjev, da se upirajo njihovim zahtevam, in 
zmožnost nadzornikov, da imajo pregled nad njihovimi dejavnostmi; poziva Komisijo, naj 
preuči, ali bi bilo priporočljivo razlikovati med investicijskimi in depozitnimi bankami;

56. poudarja, da reševanje krize javnega dolga ter povečanje konkurenčnosti, zbliževanja in
solidarnosti v EU zahtevata prenos pristojnosti in javne porabe na Unijo;

57. ugotavlja, da bo morala EU narediti kvantni preskok v smeri tesnejše politične zveze in 
gospodarskega povezovanja, monetarno unijo podkrepiti s skupnim proračunom EU v 
velikosti od 5 % do 10 % BDP Unije in temu ustrezno zmanjšati nacionalne proračune, da 
se ob nadomestitvi nacionalnih politik zagotovi davčna nevtralnost za državljane (npr. na 
področju zunanje in varnostne politike, v energetskem in prometnem sektorju, pri 
razvojnem sodelovanju ter raziskavah in razvoju);

58. poudarja, da je treba doseči boljše ravnotežje med ekonomskimi in socialnimi politikami, 
med drugim s krepitvijo in institucionalizacijo vloge makroekonomskega socialnega 
dialoga;

59. opominja, da Evropska unija svojo legitimnost črpa iz demokratičnih vrednot, ki jih 
zastopa, ciljev, ki jih skuša doseči, ter pooblastil in instrumentov, ki jih ima; meni, da 
bosta tesnejše evropsko gospodarsko povezovanje in zagotavljanje stabilnosti 
evroobmočja in Unije kot celote zahtevala nadaljnje spremembe na naslednjih področjih: 
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zastopanje evroobmočja v tujini; glasovanje o obdavčenju gospodarskih družb in boju 
proti izogibanju davkom s kvalificirano večino; vzajemno javno zadolževanje in izdajanje 
evroobveznic; sposobnost zadolževanja EU; boljše ravnotežje med ekonomskimi in 
socialnimi politikami; lastna sredstva proračuna EU; vloge nacionalnih parlamentov in 
Evropskega parlamenta;

60. poziva k preoblikovanju Pogodbe Euratom v evropsko skupnost za energijo, ki bo 
odgovorna za nove zmogljivosti za proizvodnjo električne energije, energijo iz 
obnovljivih virov, energijsko učinkovitost, prenosna omrežja, zmogljivosti za 
shranjevanje, zanesljivo oskrbo, pogajanja s tretjimi državami in izvajanje univerzalnih 
storitev po dostopnih cenah; 

61. meni, da bi bilo treba ta povezana vprašanja urediti v okviru konvencije, vzporedno s 
spremembo Pogodbe zaradi mehanizma za stabilnost in v skladu s členom 48(3) Pogodbe 
o Evropski uniji;

62. je prepričan, da bo v nasprotnem primeru potrebno okrepljeno sodelovanje v skladu s 
členom 329 Pogodbe o delovanju Evropske unije, da bo lahko evroobmočje delovalo na 
demokratičen in učinkovit način;

63. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, predsedniku 
Evropskega sveta, predsedniku evroskupine, Evropski centralni banki, Ekonomsko-
socialnemu odboru, Odboru regij ter vladam in parlamentom držav članic kot tudi 
socialnim partnerjem.
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OBRAZLOŽITEV

Mandat in njegovo podaljšanje

Evropski parlament je 7. oktobra 2009 s sklepom ustanovil Poseben odbor za finančno, 
gospodarsko in socialno krizo (CRIS).

20. oktobra 2010 je na podlagi vmesnega poročila odbora CRIS z dne 29. septembra 2010 
sprejel resolucijo o finančni, gospodarski in socialni krizi: priporočila o ukrepih in pobudah, 
ki jih je treba sprožiti.

Vendar pa bi konec mandata posebnega odbora sredi finančne, gospodarske in socialne zmede 
morda dal misliti, da se je po mnenju Evropskega parlamenta kriza že končala, čeprav 
finančni trgi še zdaleč niso stabilni, državljani in podjetja pa se otepajo z vse večjimi 
ekonomski in socialnimi grožnjami. Finančna, gospodarska in socialna kriza v letih 2007–
2009 je zamajala temelje obstoječega sistema upravljanja ekonomske in monetarne unije. EU 
je bila priča najhujši gospodarski in socialni krizi od svoje ustanovitve, pa tudi nezaslišani in 
nevarni grožnji stabilnosti evra s hudimi posledicami za ekonomsko in socialno stabilnost ter 
kohezijo EU. Še huje, zdi se, da je na kocki celo obstoj ekonomske in monetarne unije, 
notranjega trga in socialnih temeljev Evropske unije.
Odbor je te ugotovitve in izzive predstavil v vmesnem poročilu. Dosedanje delo v odboru 
CRIS nam je dalo globlji in bolj celosten vpogled v krizo, nam omogočilo priti do določenih 
ugotovitev in sestaviti pomembna priporočila. Javne naložbe in javnofinančna politika sta bili 
dve prednostni temi, ugotovitve v zvezi z njima pa je – vsaj kar zadeva proračun EU – nadalje 
obravnaval posebni odbor za politične izzive in proračunske vire za trajnostno EU po letu 
2013 (SURE). 
Glede na povedano je bilo potrebno podaljšanje mandata posebnega odbora CRIS, ki bo: 

– oblikoval priporočila za model trajnostne rasti v EU, ki bodo dopolnila priporočila odbora 
CRIS, ki jih je Evropski parlament že sprejel; ta dodatna priporočila naj bi upošteval omenjeni 
Posebni odbor za politične izzive in proračunske vire za trajnostno EU po letu 2013;
– vzpostavil mehanizme in oblikoval usklajene politike za izhod iz krize zaradi javnega dolga 
v državah članicah ter za odpravo njenih vzrokov, da se ne bi več ponovila, hkrati pa bi naj ti 
mehanizmi in politike spodbujali močno in trajnostno rast in zaposlovanje. Nadaljnje delo je 
potrebno tudi pri razvoju delujočega mehanizma EU za krizno upravljanje in pri oblikovanju 
politične strategije za prihodnost, ki vključuje in je povezana z reformo evropskega 
gospodarskega upravljanja, strategijo EU 2020, javnofinančno politiko in proračunskimi 
posledicami, finančno ureditvijo in nadzorom, pa tudi reformo svetovnega reda in 
zastopanjem EU na svetovnem prizorišču;
– vzpostavil tesno sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, s katerimi se je treba posvetovati na 
podlagi poročila, sprejetega septembra 2010.
Zato je Evropski parlament 16. junija 2010 sklenil podaljšati mandat odbora CRIS do konca 
julija 2011.

Metode in delovni program za drugi mandat
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1. Priporočila iz vmesnega poročila bodo obravnavana kot sprejeta in o njih se ne 
bo več razpravljalo:

Takoj po sprejetju vmesnega poročila odbora CRIS na plenarnem zasedanju so koordinatorji 
odbora sklenili, da bodo priporočila iz tega poročila obravnavana kot plod skupnega dogovora 
in da se o njih ne bo več razpravljalo. 

Koordinatorji so odločili, da se bo odbor v drugem mandatu osredotočil na šest glavnih tem in 
izmenjavo mnenj z nacionalnimi parlamenti in Evropsko komisijo.

2. Osredotočenje na šest tem in izmenjava mnenj z Evropsko komisijo:

Odbor je o naslednjih šestih ključnih temah razpravljal v obliki izmenjave mnenj, na podlagi 
dokumentacije, ki sta jo pripravila tematski sektor EP in Evropska komisija:

1. evropski državni dolg in kriza evra, vključno z vzajemnim javnim zadolževanjem in 
izdajanjem evroobveznic, 20. januarja 2011;

2. svetovna neravnovesja in upravljanje, 31. januarja 2011;
3. razlogi za nov monetarni sistem, 31. januarja 2011;
4. povečanje konkurenčnosti in trajnostnosti EU; izvajanje strategije EU 2020 s 

spodbujanjem inovacij in dolgoročnih naložb za delovna mesta in rast, 10. februarja 
2011; 

5. financiranje realnega gospodarstva in Evropa dodane vrednosti, projektne obveznice 
in davek na finančne transakcije, 28. februarja 2011;

6. ponovni premislek o EU: onkraj evropskega gospodarskega upravljanja, 28. 
februarja 2011.

Odprta srečanja koordinatorjev s komisarji

Odbor CRIS je organiziral šest odprtih srečanj koordinatorjev s komisarjem za ekonomske in 
monetarne zadeve Joaquinom Almunio, komisarjem za notranji trg in storitve Michelom 
Barnierom, komisarjem za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam 
Algirdasom Šemeto, komisarjem za industrijo in podjetništvo Antoniem Tajanijem, 
komisarjem za energijo Güntherjem Oettingerjem in komisarjem za regionalno politiko 
Johannesom Hahnom.

3. Prednostna naloga – izmenjava mnenj z nacionalnimi parlamenti:

Izmenjava mnenj z nacionalnimi parlamenti je potekala na obiskih njihovih predstavnikov pri 
odboru CRIS in na obiskih nekaterih držav članic, prek vprašalnika o krizi za nacionalne 
parlamente in na skupnem medparlamentarnem srečanju.

Obiski predstavnikov nacionalnih parlamentov in odborov za preučevanje finančne krize v 
Bruslju
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 Izmenjava mnenj z Janom de Witom, predsednikom preiskovalnega odbora za 
finančni sistem, predstavniška zbornica, nizozemski parlament, 27. oktobra 2010.

 Izmenjava mnenj s Henrijem Emmanuellijem, predsednikom preiskovalnega odbora 
za špekulacijske mehanizme, ki vplivajo na delovanje ekonomskega sistema, in Jean-
Francoisom Mancelom, poročevalcem narodne skupščine francoskega parlamenta, 
26. januarja 2011.

 Predstavitev Phila Angelidesa, predsednika ameriškega Preiskovalnega odbora za 
krizo (Financial Crisis Inquiry Commission (FCIC)), 11. aprila 2011.

Obiski nacionalnih parlamentov 

 Obisk senata češkega parlamenta, Praga, 5. januarja 2011.

 Delegacija v republiški skupščini portugalskega parlamenta, Lizbona, 
11. in 22. januarja 2011.

 Delegacija v kongresu poslancev in senatu španskega parlamenta, Madrid, 12. in 13. 
januarja 2011.

 Delegacija v spodnjem in zgornjem domu parlamenta Združenega kraljestva, London, 
27. januarja 2011.

 Obisk nemškega zveznega parlamenta, Berlin, 8. februarja 2011.

 Delegacija v grškem parlamentu, Atene, 21. in 22. aprila 2011.

Na Portugalskem, v Španiji, ZK in Grčiji se je odbor CRIS sešel tudi s predstavniki vlade, 
centralne banke, industrije, malih in srednjih podjetij ter socialnih partnerjev.

Skupno medparlamentarno srečanje s predstavniki nacionalnih parlamentov

Vrhunec drugega mandata je bilo skupno medparlamentarno srečanje predstavnikov 
nacionalnih parlamentov 14. marca 2011 na temo: „Naložbe v realno gospodarstvo: orodja za 
rast, inovacije in kohezijo“:

– „Evropska dodana vrednost: strateške dolgoročne naložbe EU za rast in delovna mesta“
Glavni govorec: Thomas Mirow, predsednik Evropske banke za obnovo in razvoj

– „Vlaganje v gospodarstvo EU, zagotavljanje uresničitve ciljev EU 2020“ 
Glavni govorec: Philip Maystadt, predsednik Evropske investicijske banke

Srečanju je sledila skupna večerja odborov CRIS in ECON z razpravo z nekdanjim 
predsednikom Komisije Jacquesom Delorsom kot glavnim govorcem.


