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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: letni pregled rasti za leto 
2013
(2012/2256(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju člena 225 Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti členov 9, 151 in 
153(1)(e) Pogodbe,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z 28. in 29. junija 2012,

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

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2012 z naslovom „Letni pregled 
rasti 2013“ (COM(2012)0750),

– ob upoštevanju člena 48 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
proračun, Obora za regionalni razvoj in Odbora za ustavne zadeve (A7-0000/2012),

A. ker celotno evroobmočje doživlja recesijo z dvojnim dnom;

B. ker ima kriza uničujoče posledice za življenje milijonov Evropejcev, kar je razvidno iz 
uradnih statističnih podatkov o zaposlenosti: v EU je od leta 2008 delo izgubilo že več kot 
8 milijonov ljudi; trenutno je brez dela več kot 25 milijonov Evropejcev, od tega jih je 
skoraj 11 milijonov brezposelnih že več kot eno leto; zaradi brezposelnosti je trenutno 
prizadetih skoraj 10 milijonov mladih; samo v lanskem letu je delo izgubilo 2 milijona 
ljudi; 

C. ker je treba opozoriti, da je leta 2007, ko je bila kriza na začetku, povprečen javnofinančni 
primanjkljaj v evroobmočju znašal samo 0,6 % in se je zniževal v smeri ravnovesja;

D. ker sta se javnofinančni primanjkljaj in zadolženost v številnih državah članicah od 
leta 2009 močno povečala, kar je posledica odziva vlad na krizo in neobstoja evropskih 
proticikličnih instrumentov; 

E. ker je analiza statističnih podatkov za leti 2010 in 2011 jasno pokazala, da so sprejete 
politične odločitve zopet obrnile trend blagega okrevanja v letu 2010 zaradi prenagljene in 
preobsežne zaostritve fiskalne politike, kar je imelo učinek krčenja, ki se še vedno čuti v 
državah članicah;

F. ker so bile napovedi Komisije za leto 2012 večkrat zapovrstjo popravljene navzdol z 
1,8 % spomladi 2011 na -0,4 % jeseni 2012; ker je Komisija v jesenskih napovedih 
predvidela, da bo rast BDP v letu 2013 znašala zgolj 0,1 %; ker obstajajo resni dvomi 
glede točnosti teh napovedi za leto 2013, saj te verjetno temeljijo na prenizko ocenjenem 
fiskalnem multiplikatorju, zaradi česar so podcenjeni negativni učinki sedanjega 
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fiskalnega krčenja na gospodarsko rast; 

G. ker so lahko fiskalni multiplikatorji v slabih gospodarskih časih 2 do 3 krat višji kot v 
običajnih gospodarskih časih, ko je proizvodna vrzel blizu nič;

H. ker se je zaradi hkratne konsolidacije v večjem delu EU povišal tudi fiskalni multiplikator 
v celotnem evroobmočju, njegovi učinki pa so se še okrepili zaradi visoke stopnje 
odprtosti evropskih gospodarstev znotraj notranjega trga;

I. ker vse države članice čutijo posledice svojih restriktivnih fiskalnih ukrepov in hkratne 
pospešene konsolidacije, ki jo izvajajo druge države članice;

J. ker se zaradi te restriktivne fiskalne strategije znižujejo povpraševanje, plače in cene ter 
povečuje brezposelnost;

K. ker so zadnje študije Mednarodnega denarnega sklada (MDS) pokazale, da je postopna in 
blaga fiskalna konsolidacija primernejša od prehitrega in nenadnega zmanjševanja 
javnofinančnih neravnovesij;

L. ker pregled stanja v zvezi z makroekonomskimi neravnotežji za leto 2011 kaže ogromna 
neravnotežja znotraj Evropske unije, zlasti v evroobmočju; triletno povprečje salda 
tekočega računa kot odstotek BDP kaže velike presežke le za tri države (Luksemburg in 
Nizozemska +7,5 ter Nemčija +5,9), medtem ko je večina ostalih držav v negativnem 
položaju; 

M. ker to kaže, da so koristi notranjega trga in skupne valute zelo neenakomerno razporejene 
po državah članicah, kar šibkejšim gospodarstvom zmanjšuje manevrski prostor za odziv 
na krizo;

N. ker so varčevalni ukrepi, ki so jih sprejele nekatere države članice, dosegli razsežnosti, 
kakršnih še ni bilo: v obdobju od 2010 do 2012 znaša fiskalna naravnanost za Grčijo 18 
točk BDP, za Portugalsko, Španijo in Italijo pa 7,5, 6,5 oziroma 4,8 točk BDP, brez 
kakršnih koli vidnejših znakov izboljšanja gospodarskih in fiskalnih razmer ter z 
ogromnimi družbenimi pretresi ter zahtevami po novi oceni uvedenih politik;

O. ker državne obrestne mere v evroobmočju izkazujejo zelo velika odstopanja in so v 
nekaterih državah članicah na nevzdržnih ravneh;

P. ker bi bilo treba od držav s presežkom zahtevati, da delijo breme prilagoditve, tako da 
spodbudijo svoje notranje povpraševanje, zlasti s prilagoditvijo plač;

Q. ker Komisija ni mogla podati prepričljivih utemeljitev, da bodo sprejete odločitve glede 
politike sčasoma prinesle rezultate in da bodo imele pošten in sprejemljiv učinek na 
družbo;

R. ker je dajanje posojil zasebnemu sektorju še vedno šibko in so zasebni kreditni tokovi 
omejeni;

S. ker je v več državah članicah zmožnost davkoplačevalcev za plačevanje prispevkov skoraj 
izčrpana; ker se ocenjuje, da evropska siva ekonomija zajema 22,1 % celotne gospodarske 
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dejavnosti in da posledični izpad davkov vsako leto znaša približno en bilijon EUR;

T. ker je namen letnega pregleda rasti 2013 določiti gospodarske in družbene prednostne 
naloge za leto 2013;

U. ker bi bilo treba steber proračunske discipline razvijati hkrati s stebroma solidarnosti in 
demokracije;

1. pozdravlja ugotovitev iz letnega pregleda rasti 2013 o nujnosti rasti za izhod iz krize, 
vendar dvomi o točnosti pozitivnih znakov okrevanja, ki jih je opazila Komisija; opozarja 
na nevarnost nadaljnjega krčenja gospodarske dejavnosti v prihodnjem letu, ki bo 
posledica skupnih negativnih učinkov velikih in hkratnih procikličnih proračunskih 
omejitev v celotnem evroobmočju;

2. poziva Komisijo, naj resno preuči možnost, da se fiskalna prilagoditev izvede v daljšem 
obdobju in da se tako zagotovi dodaten začasen manevrski prostor za čimprejšnjo 
ponovno spodbuditev rasti; 

3. poziva Komisijo, naj prizna samouničujočo naravo prevladujoče naravnanosti politike in 
ponovno preuči svoja politična priporočila za naslednje leto, vsebovana v letnem pregledu 
rasti; 

4. meni, da je Komisija neupravičeno zmanjšala pomen nedavne razprave o obsegu 
fiskalnega multiplikatorja, zlasti glede na analizo, ki jo je v zvezi s tem opravil MDS v 
svojem zadnjem poročilu World Economic Outlook, pri čemer je v zadnjih teoretičnih in 
empiričnih publikacijah v obstoječi literaturi s področja gospodarstva doseženo široko 
soglasje v zvezi s tem vprašanjem; meni, da je to vprašanje ključnega pomena za 
oblikovanje politike, saj lahko napačni fiskalni multiplikatorji povzročijo ogromne napake
glede politike; zato poziva Komisijo, naj povabi neodvisne ustanove k rednemu 
preverjanju njenih makroekonomskih modelov in napovedi; 

5. pozdravlja priznanje Komisije, da je „možna“ prilagoditev roka za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja utemeljena, pri čemer v celoti spoštuje duh in besedilo Pakta za 
stabilnost in rast; vendar meni, da je to priznanje že zapoznelo; 

6. poziva Komisijo, naj ponovno oceni položaj držav članic glede na izredne razmere, v 
katerih so se znašle, – „neobičajni dogodek, na katerega [država članica] ne more vplivati 
in ki ima pomembne posledice za finančno stanje sektorja države, ali obdobja resnega 
gospodarskega upada, kot je določeno v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast (…)“; 

7. poziva Komisijo in Svet, naj olajšata konsolidacijo državam članicam s čezmernim 
primanjkljajem zaradi izrednih razmer in hkrati zagotovita, da letni proračunski cilji 
ustrezajo minimalnemu letnemu izboljšanju njihovega ciklično prilagojenega salda brez 
enkratnih in začasnih ukrepov za vsaj 0,5 % BDP, ki služi kot referenčno merilo, da se 
zagotovi zmanjšanje čezmernega primanjkljaja v roku iz priporočila, kakor je navedeno v 
preventivnem delu Pakta za stabilnost in rast;

8. poziva Komisijo in Svet, naj potrebe po produktivnih javnih naložbah uskladita s cilji 
proračunske discipline, tako da zajameta programe javnih naložb v svojo oceno 
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programov za stabilnost in konvergenco ter postopke v zvezi s čezmernim primanjkljajem;

9. poziva Komisijo, naj nemudoma začne razvijati načrt, ki bo zagotovil, da elementom 
proračunske discipline hkrati sledijo konkretni predlogi glede solidarnosti med državami 
članicami in demokratične legitimnosti v okviru medinstitucionalnega sporazuma o 
evropskem semestru;

10. poziva Komisijo in Svet, naj znatno izboljšata kakovost, nacionalno specifičnost in 
ustreznost priporočil za posamezne države, zlasti z ustrezno razlago makroekonomskih 
neravnovesij;

11. poziva države članice, naj se čim prej dogovorijo o večletnem finančnem okviru in 
zagotovijo, da se okrepi njegova vloga vira nujno potrebnih naložb; 

12. poziva Komisijo in Svet, naj pregledata priporočila o politikah fiskalne prilagoditve, kadar 
koli se gospodarstva znajdejo v recesiji, da se zagotovijo minimalne ravni socialnega 
varstva, zavarujejo osnovne delavske pravice in prepreči recesijska spirala; poziva 
Komisijo in Svet, naj predlagata instrumente Unije za socialno zaščito in minimalne 
socialne standarde;

13. poziva Komisijo, naj pripravi celovit pristop za spodbujanje rasti, ki bi moral vključevati 
resnično evropsko industrijsko politiko in jamstvo, da bo Evropa v zunanjih trgovinskih 
odnosih uporabila vso svojo moč in vpliv; poziva Komisijo, naj v celoti izkoristi možnosti 
za rast, ki izhajajo iz trgovine s tretjimi državami, ter vzpostavi vzajemnost in pravično 
trgovino; poziva Komisijo, naj v trgovinske sporazume vključi stroge socialne klavzule na 
podlagi delovnih standardov Mednarodne organizacije dela;

14. poudarja, da so lahko odločna prizadevanja držav članic, da z ustrezno hitrostjo dosežejo 
vzdržnost javnih financ, uspešna le, če se simetrično zmanjšajo makroekonomska 
neravnovesja; 

15. poziva Komisijo in Svet, naj hitro sprejmeta ukrepe, da bi zagotovila resnično vsebino in 
učinkovitost Pakta za rast in delovna mesta, ki ga je Evropski svet sprejel 28. in 29. 
junija 2012;

16. poziva Komisijo, naj predstavi konkretne predloge za izboljšanje boja proti davčnim 
goljufijam in davčnim utajam, vključno v zvezi s tretjimi državami, kot ključnega orodja 
za pravičnejšo porazdelitev fiskalnega napora in za povečanje prihodkov držav članic;

17. poziva Komisijo in Svet, naj se nujno vključita v oblikovanje ustreznega mehanizma za 
skupno upravljanje državnega dolga, da se zmanjša breme dolga nekaterih držav članic in 
ustvarijo pogoji za prihodnje skupno izdajanje z določitvijo meje za razhajanje stroškov 
financiranja držav;

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji.
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PRILOGA K PREDLOGU RESOLUCIJE:
PODROBNA PRIPOROČILA O VSEBINI ZAHTEVANEGA PREDLOGA 

PRIPOROČILO št. 1 O ALTERNATIVNI STRATEGIJI
Evropski parlament meni, da bi moral biti cilj letnih političnih smernic, ki jih sprejme 
Evropski svet na podlagi letnega pregleda rasti, da:
Komisija in Svet sprejmeta novo alternativno strategijo, ki temelji na naslednjih šestih točkah: 

1. Fiskalna konsolidacija se odloži in razporedi ob ustreznem upoštevanju trenutnih 
fiskalnih pravil EU. Namesto ukrepov za konsolidacijo, ki znašajo skoraj 130 milijard EUR za 
celotno evroobmočje, bi bolj uravnoteženi ukrepi za konsolidacijo v višini 0,5 točke BDP, v 
skladu s Pogodbami, Paktom za stabilnost in rast in celo fiskalnim paktom, že v letu 2013 
zagotovili konkreten manevrski prostor v višini več kot 85 milijard EUR. Že samo z 
odložitvijo in omejitvijo konsolidacijskega načrta bi se lahko povprečna rast v evroobmočju 
med letoma 2013 in 2017 izboljšala za 0,7 točke na leto.
2. Zaustaviti je treba špekulacije v zvezi z državnim dolgom držav članic. Evropski 
mehanizem za stabilnost je treba čim prej vključiti v strukturo upravljanja Skupnosti, pri 
čemer bi ECB delovala kot varovalo.

3. Trdovratna in dolgotrajna kumulativna neravnovesja, ki so se povečevala v času 
uporabe skupne valute zaradi nesorazmernega učinka skupnih politik v različnih 
gospodarstvih, je treba ustrezno obravnavati s posebnimi instrumenti za zbliževanje, da se 
spodbudi konkurenčnost gospodarstev v težavah, zlasti z izboljšanjem pogojev za naložbe, ki 
bi spodbudile rast teh gospodarstev. 
4. Znatno je treba povečati posojila, ki jih dodeljuje Evropska investicijska banka, ter 
druge ukrepe (zlasti uporabo strukturnih skladov in projektnih obveznic), da bi se dosegel 
resničen napredek na področju agende Evropske unije za rast. Pakt za rast in delovna mesta je 
nujno treba preoblikovati v konkretne naložbe. 
5. Pravne pobude in instrumente politike je treba uresničevati tako, da se ponovno 
vzpostavi kreditni tok za realno gospodarstvo. Gospodarske družbe, zlasti MSP, morajo imeti 
dostop do financiranja, pogoji za tako financiranje pa bi morali biti na notranjem trgu in še 
zlasti znotraj evroobmočja podobni. 
6. Tesno usklajevanje gospodarskih politik mora imeti za cilj zmanjševanje notranjih 
neravnovesij v EU in zlasti v evroobmočju. Prilagoditev se ne sme pričakovati le od držav s 
primanjkljajem. Države s presežkom morajo prav tako sprejeti ukrepe za spodbuditev 
notranjega povpraševanja in dobiti ustrezna priporočila Komisije.

PRIPOROČILO št. 2 O DEMOKRATIČNEM NADZORU IN LEGITIMNOSTI
Evropski parlament meni, da bi moral biti cilj letnih političnih smernic, ki jih sprejme 
Evropski svet na podlagi letnega pregleda rasti, da:
se ponovno poudari potreba po polni vključitvi Evropskega parlamenta – edine izvoljene 
nadnacionalne evropske institucije – v usklajevanje gospodarskih politik in v letni pregled 
rasti.
Evropski parlament opozarja, da mora biti priznan kot primeren evropski demokratični forum, 
ki lahko zagotovi skupno oceno ob koncu evropskega semestra; meni, da bi morali v znak 
tega priznanja predstavniki institucij EU in gospodarski subjekti, ki sodelujejo v procesu, 
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poslancem Evropskega parlamenta na zahtevo zagotoviti informacije; zahteva, da se 
demokratičen nadzor EP vključi v medinstitucionalni sporazum o evropskem semestru. 

PRIPOROČILO št. 3 O DAVČNIH UTAJAH 
Evropski parlament meni, da bi moral biti cilj letnih političnih smernic, ki jih sprejme 
Evropski svet na podlagi letnega pregleda rasti, da:
Z uporabo doslednih in zanesljivih virov je ocenjeno, da izogibanje davkom in davčna utaja 
Evropsko unijo letno staneta približno en bilijon EUR. S tema pojavoma se je mogoče 
spopasti le, če so države članice pripravljene dosledno izvajati ukrepe, ki temeljijo na uvedbi: 
poročanja po posameznih državah, skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov 
pravnih oseb, korenite računovodske reforme, spremembe v razkritju računovodskih podatkov 
gospodarskih družb za davčne namene, večjega vlaganja v osebje za davčno revizijo ter 
dopolnitve in razširitve direktive EU o obdavčitvi prihrankov. 

Komisija je predstavila akcijski načrt proti davčnim goljufijam, davčnim utajam in davčnim 
oazam; države članice morajo soglasno sprejeti to novo usmeritev ter se dogovoriti o 
ambiciozno zastavljenem, vendar realističnem krovnem cilju – prepoloviti davčno vrzel do 
leta 2020. Države članice bi s postopnim doseganjem tega cilja postopoma ustvarile nove 
davčne prihodke v višini več sto milijard EUR letno brez zviševanja davčnih stopenj.
Komisija in Svet morata ukrepati v zvezi z naslednjimi petimi ključnimi točkami:

1. reforma računovodskih pravil in razkritja računovodskih podatkov gospodarskih družb,
2. nadgradnja in razširitev področja uporabe direktive EU o obdavčitvi prihrankov,

3. zagotovitev obvezne skupne konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb,
4. uvedba poročanja po posameznih državah za čezmejne družbe,

5. okrepitev predpisov o registrih gospodarskih družb in registraciji skladov. 
V zvezi s tem bo treba na ravni EU skleniti sporazume s ključnimi državami nečlanicami EU, 
ki trenutno zagotavljajo podlago za finančne institucije, ki omogočajo davčne goljufije in 
izogibanje davkom v EU, kot je Švica. 

Ključnega pomena je, da se Komisija dogovarja z državami nečlanicami EU v imenu celotne 
Evropske unije in da posameznim državam članicam ne prepusti pobude za sklepanje 
dvostranskih sporazumov.  Evropska unija mora namreč voditi razpravo o boju proti davčnim 
oazam v okviru držav skupine G20 in nato še G8.


