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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

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

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

– ob upoštevanju členov 121, 126 in 148 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter protokola 
št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem,

– ob upoštevanju sporočil Komisije z dne 12. maja 2010 o okrepitvi usklajevanja 
ekonomskih politik (KOM(2010)0250) in 30. junija 2010 o usklajevanju gospodarskih 
politik za stabilnost, rast in delovna mesta – kako izboljšati gospodarsko upravljanje EU 
(KOM(2010)0367),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom Evropa 2020: 
strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (KOM(2010)2020),

– ob upoštevanju zaključkov sveta Ecofin, sprejetih 15. februarja 2011 in 7. septembra 
2010,

– ob upoštevanju člena 50 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A7-0000/2011),

A. ker se je s krizo in povečanjem razlik v konkurenčnosti od uvedbe evra izkazala potreba 
Unije po večjem usklajevanju gospodarskih politik in boljšem izvajanju proračunskega 
nadzora,

B. ker je parlamentarno soglasje glede državnih proračunov eden izmed temeljev 
demokracije,

C. ker učinkovitost nacionalnih gospodarskih politik na podlagi okrepljenega sodelovanja 
temelji na demokratski legitimnosti teh politik na področju delovanja parlamentov,

D. ker je namen evropskega semestra ponovna opredelitev nadzornih mehanizmov Komisije 
in Sveta v okviru parlamentarnega zastopstva,

E. ker izključno medvladni sistem usklajevanja ne bi zadostoval na področjih, na katerih je 
potrebno usklajeno delovanje na ravni Unije, 

F. ker se bo z uvedbo evropskega semestra delo nacionalnih parlamentov spremenilo, 

G. ker Komisija ni podrobno opredelila svoje vizije glede evropskega semestra in doslej ni 
upoštevala potrebe po utemeljitvi novega demokratičnega procesa, zlasti prek boljše 
povezanosti Evropskega parlamenta, nacionalnih parlamentov in socialnih partnerjev, 

H. ker mora Evropski parlament glede na izkušnje, pridobljene pri monetarnem dialogu, 
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prispevati k opredelitvi in nadzoru gospodarskih politik ter k proračunskemu nadzoru, 

I. ob upoštevanju pridobljenih izkušenj v okviru medparlamentarnih srečanj, ki jih vsako 
leto organizira Odbor Evropskega parlamenta za ekonomske in monetarne zadeve,

Za demokratičen in učinkovit evropski semester
1. meni, da je treba glede na sedanjo krizo okrepiti gospodarski steber ekonomske in 

monetarne unije ter da mora evropski semester k temu prispevati;

2. meni, da ima Evropski parlament bistveno vlogo pri vzpostavitvi potrebne demokratične 
legitimnosti; opominja, da je pristojen za sprejetje zakonodajnih besedil, ki so potrebna za 
uresničitev ciljev evropskega semestra;  

3. ugotavlja, da je evropski semester odslej letni okvir za izvajanje in oceno strategije EU 
2020 ter širših smernic gospodarske politike in smernic za zaposlovanje; vendar poudarja, 
da ne sme nadomestiti teh orodij, predvidenih s pogodbo, niti zmanjšati njihove 
pomembnosti; poziva Komisijo, naj pojasni in natančno opredeli te različne instrumente;

4. ugotavlja, da letni pregled rasti vsebuje dve prilogi, ki pokrivata isto področje kot 
smernice za zaposlovanje in širše smernice gospodarske politike; zato meni, da bi se 
moral zanju uporabljati isti parlamentarni postopek; 

5. ugotavlja, da letni pregled rasti, kot je bil potrjen na spomladanskem zasedanju 
Evropskega sveta, usmerja oblikovanje nacionalnih programov reform ter programov 
stabilnosti in konvergenčnih programov držav članic, na podlagi katerih Komisija za 
vsako državo pripravi priporočila;

6. poziva k sprejetju posebne zakonodaje ali medinstitucionalnega sporazuma na podlagi 
rednega zakonodajnega postopka, da se zagotovi demokratično legitimnost ib učinkovitost 
evropskega semestra; 

7. želi okrepiti dialog in sodelovanje med evropskimi in nacionalnimi institucijami, zlasti 
parlamentarnimi; 

Za Parlament, ki bo v celoti sodeloval v evropskem semestru

8. poziva Komisijo, naj do 10. januarja vsako leto sprejme letni pregled rasti;

9. poziva Komisijo, naj pripravi letni pregled rasti kot dokument, predložen v obravnavo v 
parlamentih in h kateremu bo mogoče vložiti predloge sprememb, zlasti z uvedbo 
razlikovanja med političnim in tehničnim razvojem; 

10. poziva Komisijo, naj pri pregledu rasti jasno opredeli pobude, sprejete na ravni Unije in v 
državah članicah, kar bo omogočilo podpiranje dolgoročnih naložb, uresničevanje ciljev 
strategije EU 2020 in zmanjšanje makroekonomskih neravnovesij; 

11. vabi komisarje, pristojne za evropski semester, k razpravi o letnem pregledu rasti v 
pristojnih odborih Evropskega parlamenta takoj, ko kolegij omenjeni dokument sprejme;
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12. bo vsako leto pred spomladanskim zasedanjem Evropskega sveta organiziral 
medparlamentarni forum, na katerem se bodo v Evropskem parlamentu zbrali člani 
pristojnih odborov v nacionalnih parlamentih za evropski semester; predlaga, da bi ob tej 
priložnosti potekala srečanja političnih skupin, pristojnih odborov in plenarno zasedanje, 
na katerem bi sprejeli skupno resolucijo v luči spomladanskega zasedanja Evropskega 
sveta; naroči svojemu predsedniku, naj ga na spomladanskem zasedanju Evropskega sveta 
zastopa na podlagi omenjene sprejete resolucije;

13. poziva predsednika Evropskega sveta, naj se vsako leto udeleži razprave na plenarnem 
zasedanju o nadaljnjih ukrepih po spomladanskem zasedanju Evropskega sveta;

14. ugotavlja, da so bile evropske smernice v pilotnem letu (2011) včasih podane prekmalu ali 
prepozno, da bi lahko realno vplivale na razpravo o nacionalnih odločitvah v zvezi s 
proračunom;

15. poziva parlamente in vlade držav članic, naj razpored svojih dejavnosti in nacionalni 
postopek za sprejetje proračuna ustrezno prilagodijo evropskemu semestru ter zlasti, naj 
razpravljajo o nacionalnih programih reform ter programih stabilnosti in konvergenčnih 
programih, preden jih nacionalne vlade posredujejo Komisiji;

16. meni, da bodo morale te spremembe z zagotovitvijo celotnega pregleda ter evropskim 
usklajevanjem gospodarske politike okrepiti zmogljivost nacionalnih parlamentov za 
izvajanje nadzora nad nacionalnimi proračuni;

17. poziva Komisijo, naj si skupaj z državami članicami prizadeva za boljšo primerljivost 
postavk odhodkov njihovih nacionalnih proračunov, in sicer vključitvijo teh postavk v 
skupno klasifikacijo, ki bo omogočala oceniti njihovo prispevanje k uresničevanju ciljev 
strategije EU 2020; 

18. se bo pri pojasnitvi dokumentov, ki jih bodo posredovale države članice, posvetoval s 
Komisijo in njenimi službami, socialnimi partnerji ter strokovnjaki in izvedenci;

19. poudarja, da morajo države članice programe stabilnosti in konvergenčne programe ter 
nacionalne programe reform posredovati do konca aprila; ugotavlja, da je bilo le manjše 
število teh dokumentov dostopnih na začetku maja 2011; 

20. poziva Komisijo, naj pride po analizi programov stabilnosti in konvergenčnih programov 
ter nacionalnih programov reform predstaviti svoja priporočila;

21. bo po spomladanskem zasedanju Evropskega sveta organiziral medparlamentarno srečanje 
(proračunsko konferenco), na katerem bodo predsedniki odborov, pristojnih za evropski 
semester v nacionalnih parlamentih in v Evropskem parlamentu (ECON, EMPL in 
BUDG) razpravljali o predlogih priporočil Komisije;

22. poziva Svet, naj pride vsako leto v mesecu juliju, v volilnem letu pa v mesecu septembru, 
obrazložiti svoje bistvene spremembe predlogov priporočil Komisije;

23. želi sodelovati v makroekonomskem dialogu, ki mora biti okrepljen in bolj interaktiven;
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24. želi, da bi v njegovih prostorih potekala razprava s predsedniki držav in vlad držav članic, 
ki nameravajo uporabiti evropski mehanizem za stabilnost, še preden se ga sproži;

25. bo jeseni s pomočjo različnih ekonomskih inštitutov opravil pregled makroekonomskega 
stanja Unije, da bi spodbudil razpravo in pri izmenjavi s Komisijo pred pripravo letnega 
pregleda rasti razpolagal z drugim mnenjem z ekonomskega področja; 

26. poziva Svet, naj mu v prvih tednih vsako leto poroča o izvajanju preteklega evropskega 
semestra;

27. želi videti različne vidike evropskega vidika, zlasti vlogo različnih institucij, ki bodo 
redno pregledani, da bi upoštevali nove razprave in predloge;

28. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropskemu 
svetu, nacionalnim parlamentom, Evropski centralni banki in predsedniku Euroskupine.


