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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih 
nalog za leto 2013

(2013/XXXX(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. oktobra 2012 o evropskem semestru za 
usklajevanje gospodarskih politik: izvajanje prednostnih nalog za leto 20121,

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 14. in 15. marca 2013,

– 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 politik,

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

– 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 euroobmočju,

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

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

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

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 473/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2013 o skupnih določbah za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter 
zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v euroobmočju, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 472/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 
2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega nadzora v državah članicah 
euroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno 
stabilnostjo,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 28. novembra 2012 o letnem pregledu rasti 2013 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2012)0408.
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(COM(2012)0750),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 7. februarja 2013 o prispevku k letnemu pregledu 
rasti 20131,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 27. marca 2013 Evropskemu parlamentu, Svetu, 
Evropski centralni banki, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z 
naslovom „Pregled stanja na področju pravosodja v EU – Orodje za spodbujanje 
učinkovitega pravosodja in rasti“ (COM(2013)0160),

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 29. maja 2013 z naslovom „Evropski semester 
2013: priporočila za posamezne države – Izhod Evrope iz krize in njeno okrevanje“ 
(COM(2013)0350), ki spremlja osnutek priporočil za posamezne države za leto 2013,

– ob upoštevanju predloga Komisije za priporočilo Sveta z dne 29. maja 2013 v zvezi z 
izvajanjem širših smernic za izvajanje ekonomskih politik držav članic, katerih valuta je 
euro (COM(2012)0379), in vseh predlogov Komisije z dne 29. maja 2013 za priporočila 
Sveta za posamezne države članice Evropske unije,

– ob upoštevanju člena 48 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora za 
proračun in Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve (A7-0000/2013),

A. ker se gospodarska, socialna, finančna in državna dolžniška kriza še niso umirile in je cilj 
bolj uravnotežene in povezane ekonomske in monetarne unije še vedno neizpolnjen;

B. ker priporočila Komisije za posamezne države članice vsebujejo nekaj koristnih 
vpogledov, vendar na splošno niso prepričljiva z vidika uravnoteženosti predpisanih 
politik na posameznih političnih področjih;

C. ker je na številnih področjih potrebno nujno ukrepanje, med drugim pri ponovni 
vzpostavitvi kreditiranja realnega gospodarstva ter malih in srednjih podjetij (MSP), pri 
boju proti davčnim goljufijam in agresivnemu davčnemu načrtovanju ter pri iskanju 
učinkovitih evropskih rešitev za brezposelnost, s čimer bi precej izboljšali socialno 
razsežnost ekonomske in monetarne unije;

D. ker demokratična legitimnost gospodarskega upravljanja v evropskem semestru zahteva 
resnično in dosledno upoštevanje pristojnosti Parlamenta na evropski in nacionalni ravni v 
nasprotju z vedno bolj deparlamentarizirano in medvladno kulturo oblikovanja 
gospodarske politike na ravni EU;

E. ker so – glede na to, da novi predpisi, uvedeni s t.i. „dvojčkom“, že veljajo – priporočila 
za posamezne države članice še pomembnejša sedaj, ko morajo biti z njimi usklajeni tudi 
nacionalni programi reform in programi stabilnosti; 

F. ker je – čeprav države članice, vključene v program finančne pomoči, dosledno izvajajo 
priporočila – raven skladnosti preostalih držav članic s prejšnjimi priporočili za 

                                               
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2013)0053.
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posamezne države izjemno nizka;

G. ker dvojček določa jasno metodo Skupnosti za države članice evroobmočja, ki so jih 
prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo;

1. pozdravlja priznanje Komisije, da „politike za uspešnost ne potrebujejo le dobre zasnove, 
ampak morajo imeti tudi politično in družbeno podporo“ in da Evropa poleg fiskalne 
konsolidacije potrebuje tudi realno rast ter natančno opredeljene in nujne ukrepe za 
zniževanje nesprejemljivo visokih stopenj brezposelnosti;

2. pozdravlja priznanje Komisije, da morajo države s primanjkljajem povečati svojo 
konkurenčnost, države s presežkom pa povpraševanje, in da je za to potrebna temeljita 
sprememba prevladujoče naravnanosti politike; 

3. poziva Komisijo in Svet, naj se pri priporočilih za posamezne države članice izogneta 
pristopu enotnega modela za vse in zagotovita, da so priporočila natančno določena glede 
na nacionalne značilnosti in potrebe zadevnih držav članic; 

4. pozdravlja dejstvo, da priporočila Komisije niso namenjena le državam članicam, temveč 
tudi evroobmočju kot celoti; vendar obžaluje, da priporočila državam članicam ne 
upoštevajo dovolj močne medsebojne odvisnosti gospodarstev EU, zlasti v evroobmočju, 
ali vseh informacij iz poročila o mehanizmu opozarjanja;

5. poziva k temeljitejši preiskavi razlogov za znatno povečanje notranjih razlik v 
konkurenčnosti in gospodarski uspešnosti posameznih držav članic, ki izvirajo iz 
delovanja enotne valute, in zlasti neenakomernih posledic skupnih politik;

6. poziva k preudarni oceni napovedi o „počasnem okrevanju“ rasti, saj so bile prejšnje 
napovedi Komisije naknadno popravljene navzdol, in priporoča, naj se natančneje preuči 
trajnost izboljšav trgovinskih in plačilnih bilanc in javnega primanjkljaja;

7. pozdravlja priznanje Komisije, da evropska konkurenčnost ne sme temeljiti in ne bo 
temeljila le na stroških in da so v skladu s cilji strategije Evropa 2020 ključnega pomena 
povečevanje produktivnosti, vlaganje v izobraževanje, raziskave in inovacije ter 
učinkovita raba virov; zato obžaluje pomanjkanje napredka pri ciljih strategije EU 2020; 
poziva, naj se zgornje priznanje ustrezno odraža v priporočilih za države s primanjkljajem, 
saj morajo te države članice nujno okrepiti svojo konkurenčnost; 

8. obžaluje pomanjkljivo izvajanje 120 milijard EUR vrednega „Pakta za rast in delovna 
mesta“, dogovorjenega junija 2012, pobude o projektnih obveznicah, sprejete novembra 
2012, in 180 milijard EUR vredne dodatne naložbe Evropske investicijske banke (po 10 
milijard EUR vrednem povečanju vplačanega kapitala Evropske investicijske banke, 
sprejetem 8. januarja 2013); poziva Svet in Komisijo, naj raziščeta in čim prej odstranita 
ovire, ki preprečujejo celovito izvajanje teh pobud;

9. poziva Komisijo, naj čim prej poda zakonodajni predlog o novih finančnih spodbudah v 
podporo državam članicam pri izvajanju strukturnih reform, ki bo vključeval instrument 
za konkurenčnost in konvergenco, temelječ na metodi Skupnosti, kot prvi korak k 
evropski fiskalni zmožnosti; 



PE514.640v01-00 6/8 PR\940795SL.doc

SL

10. poziva Komisijo, naj v področje uporabe instrumenta za konkurenčnost in konvergenco 
vključi finančno podporo za strukturne reforme na področjih, ki ovirajo gospodarsko 
dinamiko in učinkovitost, kot so na primer reforme nacionalnih pravosodnih sistemov, ki 
jih tehnično podpira pregled stanja na področju pravosodja v EU;

11. pozdravlja dejstvo, da je Komisija v sedmih postopkih uporabila manevrski prostor, ki ga 
omogoča revidirani pakt za stabilnost in rast, da je podaljšala roke za zmanjšanje 
čezmernega primanjkljaja; poziva Komisijo in Svet, naj zagotovita, da sta vsebina in 
časovni razpored poteka fiskalne prilagoditve prilagojena značilnostim vsake posamezne 
države in da, zlasti v državah s primanjkljajem, vključujeta prej omenjeni manevrski 
prostor in popolno koriščenje strukturnih skladov, zdrave in vzdržne strukturne reforme 
ter opredelitev naložb (zlasti v priporočilih za posamezne države članice), ki so bistvene 
za povečanje konkurenčnosti; poziva Komisijo, naj čim prej opredeli načine za 
vzpostavitev – pod določenimi pogoji – enkratnih programov javnih naložb, ki imajo 
dokazan učinek na vzdržnost javnih financ;

12. pozdravlja izjavo Komisije, da imajo države s presežkom vlogo pri reševanju sedanje 
krize, ne le z zniževanjem davkov in prispevkov za socialno varnost, temveč tudi z 
razvojem plač, da se poveča trajnostno domače povpraševanje in spodbudijo nove 
možnosti za naložbe; poudarja pomen pozitivnih učinkov teh ukrepov po vsej EU;

13. poziva Komisijo, naj razvije pristno evropsko industrijsko politiko in skladno evropsko 
zunanjetrgovinsko politiko, ki temeljita na vzajemnosti in skupnih minimalnih standardih, 
zlasti pri socialnih in okoljskih vprašanjih; meni, da lahko Evropa le s pametnim 
upravljanjem svojih stikov z „globalizacijo“ zagotovi rast, delovna mesta in – za nekatere 
države članice – priporočeno postopno prerazporeditev sredstev iz nemenjalnih v 
menjalne sektorje;

14. pozdravlja priznanje Komisije, da je treba več pozornosti nameniti distribucijskemu 
učinku reform, ter poziva Komisijo, naj izvede temeljito predhodno oceno socialnega 
učinka vseh novih priporočenih reform in izpelje vse potrebne zaključke iz prejšnjih 
priporočil, vključno s priporočili državam članicam, v katerih se izvajajo programi 
finančne pomoči;

15. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajne predloge za dopolnitev ekonomske in 
monetarne unije s socialnim stebrom, saj so nacionalni samodejni stabilizatorji blokirani 
ravno v državah članicah, kjer so najbolj potrebni; poudarja, da je potreben pregled stanja 
na področju socialnega napredka, ki mora biti gradnik tega stebra;

16. se strinja, da je ukrepanje Evropske centralne banke odločilno prispevalo k stabilnosti 
evroobmočja in omejilo špekulacije z državnim dolgom; vendar meni, da je zaradi 
nezadostne rasti ter visoke stopnje zasebnega in javnega dolga (ki se še povečuje) v 
številnih državah članicah potreben skrbno voden postopek zmanjševanja finančnega 
vzvoda; zato poziva Komisijo, naj čim prej izpolni svoje obveznosti do Parlamenta, 
določene v proračunskem „dvojčku“, da se poglobi analiza o delni nadomestitvi izdajanja 
javnega dolga s pomočjo skupne izdaje v obliki sklada za odkup dolga in kratkoročnih 
obveznic; 

17. poudarja, da financiranje realnega gospodarstva, zlasti MSP, na obrobju EU ni bilo 
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ponovno vzpostavljeno; poudarja, da velike razlike pri dostopu do posojil še poglabljajo 
vse večje notranje razlike v EU in zlasti v evroobmočju ter z nelojalnimi konkurenčnimi 
pogoji uničujejo notranji trg; poudarja tudi, da negativni gospodarski obeti le delno 
upravičujejo tako stroge kreditne omejitve; poziva k natančnejšemu spremljanju praks 
bančnega sektorja pri financiranju realnega gospodarstva, zlasti gospodarsko uspešnih 
MSP; poziva Komisijo, naj se prednostno posveti alternativnim virom financiranja za 
MSP, zlasti v okviru strukturnih skladov, Evropske investicijske banke, Evropskega 
investicijskega sklada in javnih razvojnih bank; 

18. poziva Komisijo, naj predloži zakonodajni predlog za oblikovanje enotnega reševalnega 
mehanizma (vključno z enotnim evropskim organom in enotnim evropskim skladom, ki 
ga financira panoga), ki je bistven za dokončno vzpostavitev bančne unije; poziva Svet, 
naj čim prej zaključi pogajanja s Parlamentom o direktivi o sistemih zajamčenih vlog in 
direktivi o sanaciji in reševanju bank (o katerih potekajo pogajanja vzporedno);

19. poziva, naj bo neposredna bančna dokapitalizacija s strani evropskega mehanizma za 
stabilnost na voljo takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi stebri bančne unije, in sicer enotni 
nadzorni mehanizem, sistem zajamčenih vlog ter okvir za sanacijo in reševanje; glede na 
to, da mora enotni nadzorni mehanizem spremljati tudi enotni reševalni sklad, podpira 
takojšnje predhodno financiranje evropskega mehanizma za stabilnost, da se napolni 
enotni reševalni sklad, z obdobjem povračila, ki ga določi panoga; meni, da mora 
instrument evropskega mehanizma za stabilnost okrepiti proračun EU in biti upravljan v 
skladu z metodo Skupnosti;

20. pozdravlja akcijski načrt Komisije z dne 6. decembra 2012 za okrepitev boja proti 
davčnim goljufijam in davčnim utajam ter njena priporočila glede „ukrepov, namenjenih 
spodbujanju tretjih držav k uporabi minimalnih standardov dobrega upravljanja v davčnih 
zadevah“, in o „agresivnem davčnem načrtovanju“; poudarja, da je za poštenost in 
pravičnost pri delitvi bremena potreben povsem nov pristop do davčnih goljufij in utaj; 
poziva k nujnim ukrepom Komisije in jasni podpori Sveta v zvezi s temi vprašanji; 

21. poziva Svet, naj zaključi pogajanja o davku na finančne transakcije ter na svoj dnevni red 
kot prednostno nalogo uvrsti zbliževanje davčnih sistemov v EU; 

22. poziva k takojšnji uvedbi dvojčka in posledično k preoblikovanju začasnega sistema 
„trojk“ v pravno veljavno strukturo v okviru evropskega prava ob upoštevanju minimalnih 
ravni demokratične odgovornosti;

23. poudarja, da evropski semester nikakor ne sme ogrožati pristojnosti Parlamenta; poziva 
Komisijo, naj zagotovi ustrezno formalno sodelovanje Parlamenta v celotnem procesu 
evropskega semestra, s čimer bi povečali legitimnost odločitev, ki zadevajo vse 
državljane; 

24. poudarja, da je treba okrepiti demokratično odgovornost bistvenih elementov delovanja 
evroobmočja − kot so evropski mehanizem za stabilnost, odločitve Evroskupine ter 
spremljanje in vrednotenje programov finančne pomoči − do Parlamenta;

25. poziva Komisijo, naj zagotovi, da države članice vključijo nacionalne parlamente, 
socialne partnerje in civilno družbo v celotni proces evropskega semestra, še zlasti pa v 
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razpravo o nacionalnih programih form in njihovo oblikovanje; 

26. poudarja pomen dialoga med Evropskim parlamentom in nacionalnimi parlamenti za 
vzpostavitev polno delujočega procesa evropskega semestra in doseganje potrebne stopnje 
demokratične odgovornosti vseh, ki so vključeni vanj; poudarja uporabnost evropskega 
parlamentarnega tedna o evropskem semestru za usklajevanje gospodarskih politik (EPW 
2013);

27. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu Svetu, vladam držav 
članic, Evropski komisiji, nacionalnim parlamentom in ECB.


