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POBUDE

Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov poziva Odbor za ekonomske in monetarne 
zadeve kot pristojni odbor:

– naj v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude:

1. Navedek poročila Monti1 in resolucije Evropskega parlamenta o uresničitvi enotnega 
trga2,

2. ker je trajnostna gospodarska rast osnovni pogoj za ekonomsko in socialno stabilnost 
(Uvodna izjava E),

3. ker mora vsako izboljšanje gospodarskega nadzora in upravljanja temeljiti na točnih, 
zanesljivih in primerljivih statističnih podatkih o ustreznih ekonomskih politikah in 
položaju zadevnih držav članic (Uvodna izjava I),

4. ker bi bilo treba okrepiti skladnost med kratko-, srednje- in dolgoročnimi potrebami po 
javnih naložbah in ker je treba te naložbe, zlasti v infrastrukturo, uporabiti učinkovito in 
jih dodeliti ciljem strategije Evropa 2020, zlasti za raziskave in razvoj ter inovacije in 
izobraževanje, da bi povečali konkurenčnost in izboljšali produktivnost, ustvarili delovna 
mesta in okrepili enotni trg (Uvodna izjava M),

– naj v svojo prilogo k predlogu resolucije vključi naslednje pobude:

5. dopolniti obstoječi Pakt stabilnosti in rasti, tudi nov sistem upravljanja, s posebnim 
„Paktom rasti in zaposlovanja“, ki bo temeljil na gospodarskih ciljih, vključno z 
zaposlovanjem in naložbami, da bi namenili ustvarjanju delovnih mest enak pomen kot 
ga ima nadzor nad javnim primanjkljajem, in tudi zasnovan kot pravni instrument na 
podlagi člena 121 Pogodbe o delovanju Evropske unije (Priporočilo št. 1, nova alinea),

6. ustvariti razširjeni okvir analitičnega nadzora (vključno s preglednico stanja s posebnimi 
sprožitvenimi vrednostmi za zgodnje opozarjanje) s primernimi metodološkimi orodji in 
preglednostjo za učinkovit večstranski nadzor, temelječ na ključnih gospodarskih kazalcih 
(realnih in nominalnih), ki lahko vplivajo na konkurenčni položaj, kar velja tudi za 
(vendar ni omejeno na) stopnjo rasti, sestavo nacionalnega BDP, stopnjo zaposlenosti, 
gibanje realnih deviznih tečajev, gibanje stroškov dela, gibanje tekočih računov/plačilne 
bilance, rast posojil, naložbe in priliv kapitala, razvoj produktivnosti in gibanje trga 
premoženja (tudi zasebnega dolga in nepremičninskih trgov), naložbe v raziskave in 
razvoj kot delež BDP, zmanjšanje emisij toplogrednih  plinov, stopnjo dosežkov 
terciarnega in srednješolskega izobraževanja ter zmanjšanje revščine (Priporočilo št. 1, 
alinea 2),

7. oblikovati skupna pravila za dejavnejšo uporabo širših smernic ekonomskih politik kot 
ključnega orodja za ekonomsko svetovanje, nadzor in priporočila, specifična za 

                                               
1

„Nova strategija za enotni trg – v službi evropskega gospodarstva in družbe“ – poročilo Maria Montija z dne 9. maja 
2010.
2 P7_TA(2010)0186.
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posamezne države članice, v skladu s strategijo EU2020, s poudarkom na rasti, strukturnih 
reformah, produktivnosti in konkurenčnosti in ob upoštevanju zbliževanja in razhajanja 
med državami članicami, krepitve relativnih konkurenčnih prednosti držav članic 
(Priporočilo št. 1, alinea 4; črtanje zadnjega dela),

8. določiti „semester Unije“ za obravnavanje integriranih smernic na nacionalni ravni in 
ravni Unije, omogočiti razširitev razprave o finančnih vprašanjih ter gospodarskih 
razmerah v EU, kar bi omogočilo pravi in pravočasen prispevek vseh zadevnih strani 
(Priporočilo št. 1, alinea 7),

9. Naj ne vključi naslednjega priporočila: začeti postopek v zvezi s čezmernim 
primanjkljajem (EDP)/postopek za nadziranje čezmernega primanjkljaja (EDSP) na 
podlagi ravni bruto dolga. Postopka EDP/EDSP, vključno z rednimi podrobnimi poročili o 
dinamiki in razvoju zadolževanja, bi sprožili za vse države članice, v katerih raven 
javnega dolga presega 60-odstotni prag in ne upada zadovoljivo hitro. EDP bi „miroval“, 
dokler država izpolnjuje svoj srednjeročni fiskalni cilj (MTFO), in bi bil odpravljen, ko bi 
bil javni dolg pod 60 %, (črtanje Priporočila št. 2, alinee 1),

10. uvesti vnaprej določene in preprečevalne spodbude, o katerih se bo Komisija odločala, da 
bi olajšali ukrepe zgodnjega opozarjanja in jih progresivno uporabljali (Priporočilo št. 2, 
alinea 7; delno črtano),

11. uvesti potrebne spremembe v notranjem postopku odločanja Komisije, da bi zagotovili 
učinkovito in hitro izvedbo teh preventivnih kazni (Priporočilo št. 2, alinea 9; delno 
črtano),

12. vzpostaviti poseben okvir za evroobmočje za krepitev spremljanja pretiranih 
makroekonomskih razlik, cenovne konkurenčnosti, realnih deviznih tečajev, rasti posojil 
in sedanjih razvojnih dosežkov zadevnih držav članic, naložb v raziskave in razvoj kot 
deleža BDP, zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, stopnje dosežkov terciarnega in 
srednješolskega izobraževanja ter zmanjšanja revščine (Priporočilo št. 3, alinea 1),

13. Naj ne vključi naslednjega priporočila: okrepiti sekretariat in kabinet predsednika 
evroskupine (Priporočilo št. 3, alinea 3);

14. vzpostaviti program za omejitev škode in zagotovitev finančne sanacije v izrednih 
razmerah pričakovanega velikega tveganja (Priporočilo št. 4, naslov),

15. hitro uvesti Evropski dolžniški organ, tako da se združi del nacionalnega javnega dolga 
držav članic v skupni sistem vzajemnega jamstva, ki bi izdajal nove dolžniške vrednostne 
papirje po enotni obrestni meri in tako zmanjšal tveganje za špekulativne napade, kot 
smo jih videli v primeru Grčije.  Ta organ bi lahko tudi izdajal skupne dolžniške 
vrednostne papirje (euroobveznice) za financiranje specifičnih evropskih naložbenih 
projektov, po možnosti prek proračuna EU (Priporočilo št. 4, nova alinea),

16. krepiti kohezijsko politiko Unije ob tesnem sodelovanju z Evropsko investicijsko banko 
(EIB) za zmanjšanje strukturne šibkosti in krepitev konkurenčnosti šibkejših gospodarskih 
in najbolj oddaljenih regij (Priporočilo št. 5, alinea 2),
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17. krepiti enotni trg s spodbujanjem e-trgovine in nadnacionalne trgovine, poenostaviti 
postopek spletnega plačevanja ter uskladiti davčne instrumente, da bi okrepili zaupanje
potrošnikov v evropsko gospodarstvo (Priporočilo št. 5, nova alinea),

18. nadaljevati prizadevanja za davčno usklajevanje EU (Priporočilo št. 5, nova alinea).


