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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih 
nalog za leto 2012
(2012/2150(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 136 v povezavi s 
členom 121(2) Pogodbe,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1175/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 
novembra 2011 o spremembi Uredbe (ES) št. 1466/97 o okrepitvi nadzora nad 
proračunskim stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik1,,

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi s 
proračunskimi okviri držav članic2,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1174/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o izvršilnih ukrepih za odpravljanje čezmernih makroekonomskih 
neravnotežij v euroobmočju3,

– ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1177/2011 z dne 8. novembra 2011, ki spreminja 
Uredbo (ES) št. 1467/97 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja postopka v zvezi s 
čezmernim primanjkljajem4,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij5,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
16. novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju6,

– ob upoštevanju Priloge I k sklepom Evropskega Sveta z dni 24. in 25. marca 2011, z 
naslovom „Pakt „evro plus“: temeljitejše usklajevanje gospodarskih politik za konkurenco 
in konvergenco“7,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 23. novembra 2011 o Letnemu pregledu rasti 
2012 (COM(2011)0815),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 15. februarja 2012 o prispevku k Letnemu pregledu 
rasti 20128,

                                               
1 UL L 306, 23.11.2011, str. 12.
2 UL L 306, 23.11.2011, str. 41.
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 8.
4 UL L 306, 23.11.2011, str. 33.
5 UL L 306, 23.11.2011, str. 25.
6 UL L 306, 23.11.2011, str. 1.
7 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/120296.pdf.
8Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0048. 
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– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta o izvajanju širših smernic ekonomskih 
politik držav članic, katerih valuta je euro (COM(2012)0301),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Avstrije za leto 2012 in mnenje Sveta o avstrijskem programu stabilnosti za 
obdobje 2011–2016 (COM(2012)0306),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Belgije za leto 2012 in mnenje Sveta o belgijskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0314),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Bolgarije za leto 2012 ter mnenje Sveta o bolgarskem konvergenčnem 
programu za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0302),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Cipra za leto 2012 in mnenje Sveta o ciprskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0308),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Češke za leto 2012 ter mnenje Sveta o češkem konvergenčnem programu za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0303),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Danske za leto 2012 in mnenje Sveta o danskem konvergenčnem programu za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0304),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Estonije za leto 2012 in mnenje Sveta o posodobljeni različici estonskega 
programa stabilnosti za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0311),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Finske za leto 2012 ter mnenje Sveta o finskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0312),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Francije za leto 2012 ter mnenjem Sveta o francoskem programu stabilnosti 
za obdobje 2012-2016 (COM(2012)0313),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Nemčije za leto 2012 ter mnenjem Sveta o nemškem programu stabilnosti za 
obdobje 2012-2016 (COM(2012)0305),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Grčije za leto 2012 (COM(2012)0307),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Madžarske za leto 2012 in mnenje Sveta o madžarskem konvergenčnem 
programu za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0317),
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– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Irske za leto 2012 ter mnenje Sveta o posodobljeni različici irskega programa 
stabilnosti za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0316), 

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Italije za leto 2012 ter mnenje Sveta o italijanskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0318),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Latvije za leto 2012 ter mnenje Sveta o latvijskem konvergenčnem programu 
za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0320),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Litve za leto 2012 ter mnenje Sveta o litovskem konvergenčnem programu za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0319),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Luksemburga za leto 2012 ter mnenje Sveta o luksemburškem programu 
stabilnosti za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0315),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Malte za leto 2012 ter mnenje Sveta o malteškem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0321),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Nizozemske za leto 2012 ter mnenje Sveta o nizozemskem programu 
stabilnosti za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0322),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Poljske za leto 2012 ter mnenje Sveta o poljskem konvergenčnem programu 
za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0323),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Portugalske za leto 2012 ter mnenje Sveta o portugalskem programu 
stabilnosti za obdobje 2012-2016 (COM(2012)0324),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Romunije za leto 2012 ter mnenje Sveta o romunskem konvergenčnem 
programu za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0325),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Slovaške za leto 2012 ter mnenje Sveta o slovaškem konvergenčnem 
programu stabilnosti za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0326),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Slovenije za leto 2012 in mnenje Sveta o slovenskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0327),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
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programom Španije za leto 2012 in mnenje Sveta o španskem programu stabilnosti za 
obdobje 2012–2015 (COM(2012)0310),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Švedske za leto 2012 ter mnenje Sveta o konvergenčnem programu Švedske 
za obdobje 2012–2015 (COM(2012)0328),

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta v zvezi z nacionalnim reformnim 
programom Združenega kraljestva za leto 2012 ter mnenje Sveta o konvergenčnem 
programu Združenega kraljestva za obdobje 2012-2017 (COM(2012)0309),

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve in mnenj Odbora za 
proračun, Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve, Odbora za okolje, javno zdravje in 
varnost hrane, Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov, Odbora za regionalni razvoj, 
Odbora za ustavne zadeve in Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A7-0000/2012),

A. ker se gospodarska, socialna, finančna in državna dolžniška kriza niso še umirile;

B. ker je bil evropski semester kodificiran v Uredbi (EU) št. 1175/2011 z dne 16. novembra 
2011 (poročilo poslanke Wortmann-Kool);

1. pozdravlja priporočila Komisije za posamezne države euroobmočja; pričakuje, da bodo ta 
priporočila temelj za priporočila, ki jih bo Svet sprejel na spomladanskem zasedanju;

2. opozarja, da evropski semester dovoljuje predhodno usklajevanje v okviru euroobmočja s 
posredovanjem osnutkov proračunskih načrtov in razpravo o načrtih pomembnih reform 
gospodarske politike, da bi se upoštevalo in zmanjšalo širjenje učinkov nacionalnih 
ukrepov na druge države ali na euroobmočje kot celoto;

3. verjame, da bodo predlagani ukrepi privedli do vzdržnosti javnih financ, večje 
konkurenčnosti, višje rasti in boljšega zaposlovanja;

4. opaža vztrajanje Komisije pri izvedbi strukturnih reform za povečanje rasti, da bi Evropa 
obvladala krizo in ponovno prevzela vodilno vlogo v svetovnem gospodarstvu;  podpira 
prizadevanja Komisije, da bi odpravila makroekonomska neravnotežja znotraj 
euroobmočja;

5. ugotavlja, da je večina strukturnih reform osredotočena na majhno število področij, kot so 
trgi dela, sistem obdavčevanja, prestrukturiranje bančnega sektorja, odpravljanje 
neutemeljenih omejitev za regulirane dejavnosti in poklice, liberalizacija nekaterih 
industrij, povečevanje učinkovitosti in kakovosti javne porabe, izogibanje nepotrebnim 
ravnem uprave, boj proti davčnim utajam ter reforma hipotekarnih in nepremičninskih 
trgov; 

6. poziva Komisijo, naj bo jasnejša v svojih priporočilih in naj spremlja pretekla priporočila, 
tako da v primerih, ko meni, da je neka država samo delno upoštevala priporočila, doda 
podrobno obrazložitev in oceno; 
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7. spodbuja države članice, da dosledno upoštevajo pravila pakta za stabilnost in rast, 
spremenjenega s svežnjem o ekonomskem upravljanju, da bi se zagotovila večja 
odpornost javnih financ in izboljšala trajnost evropskega gospodarstva, zmanjšati pa bi 
bilo treba tudi pritisk bančnega sektorja; pričakuje, da bosta Komisija in Svet dosledno
uveljavljala ta pravila; je trdno prepričan, da bi bilo treba okrepiti fiskalno disciplino in 
fiskalne institucije, tako na državni kot na poddržavni ravni, ter da bi bilo treba državne 
izdatke usmeriti v dolgoročne naložbe, kar bi spodbudilo trajnostno rast; 

8. pozdravlja končanje postopkov zvezi s čezmernim primanjkljajem za več držav članic; 
upa, da bo v bližnji prihodnosti končanih še več postopkov;

9. pozdravlja,da je med 25 državami članicami, ki so podpisale Pogodbo o stabilnosti, 
usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji, vedno več takšnih, ki so 
pogodbo tudi ratificirale; poziva vse ostale države članice, naj čim prej ratificirajo 
pogodbo; hvali pozitiven izid referenduma o pogodbi na Irskem;

10. poziva vse udeležene strani, naj hitro dosežejo dogovor o drugem svežnju o ekonomskem 
upravljanju, da se dopolni veljavna zakonodaja, ki je bila sprejeta s postopkom 
soodločanja; poziva vse udeležene strani, naj ne razvodenijo sklepov Sveta kmalu po 
njihovem sprejetju;

11. hvali dosedanji gospodarski dialog med Evropskim parlamentom in državnimi 
predstavniki ter si želi nadaljevanje dialogov;

12. poudarja potrebo po krepitvi delovnih metod Euroskupine;

13. ponovno poziva k ukrepanju za izboljšanje stabilnosti finančnega sistema v euroobmočju; 

14. opozarja, da so priporočila Sveta prispevek k spomladanskemu zasedanju in da v tem 
primeru ne gre za zakonodajni postopek;

15. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu Svetu, vladam držav 
članic in ECB.


