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POBUDE 

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za ekonomske in monetarne zadeve kot pristojni 

odbor, da v svoj predlog resolucije vključi naslednje pobude: 

1. je mnenja, da je treba nujno bistveno izboljšati demokratično legitimnost gospodarske in 

monetarne unije (EMU) v institucionalnem okviru EU in v skladu z metodo Skupnosti; 

meni, da je zakonodaja, ki temelji na medvladnih pogodbah in se je izvajala med krizo, 

ohromila demokratično legitimnost EMU; zato poziva, naj se evropski mehanizem za 

stabilnost karseda hitro vključi v pravni red EU, pri tem pa je treba upoštevati, da 

notranja pravila Parlamenta omogočajo dovolj manevrskega prostora, da se po potrebi 

organizirajo posebne oblike razlikovanja na podlagi političnega dogovora znotraj 

političnih skupin in med njimi, da bi zagotovili ustrezen nadzor EMU; poziva tudi, naj 

se ustrezne določbe Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 

monetarni uniji vključijo v pravni okvir Evropske unije največ pet let po začetku 

veljavnosti te pogodbe in po celoviti oceni njenega izvajanja; 

2. v tem smislu zagovarja vzpostavitev manj kompleksnega, učinkovitejšega in 

preglednejšega ekonomskega upravljanja, katerega dolgoročen cilj bo poglobljena 

povezanost EU, obenem pa bo nudil srednjeročne rešitve, s katerimi se bosta 

euroobmočje in Unija lahko soočila s trenutnimi izzivi; 

3. poudarja, da sta tako Euroskupina kot vrh držav euroobmočja neformalni obliki Sveta 

za ekonomske in finančne zadeve ter Evropskega sveta in da sta med finančno in 

gospodarsko krizo sprejeli pomembne odločitve na področju EMU, vendar je za 

sprejetje teh odločitev primanjkovalo demokratične legitimnosti; 

4. poziva k sklenitvi medinstitucionalnega sporazuma med Parlamentom, Komisijo in 

Svetom, ki bo Parlamentu omogočil nadzor nad različnimi fazami evropskega semestra, 

začenši z letnim pregledom rasti; 

5. meni, da bi bilo treba natančno pregledati izvajanje gospodarskega dialoga, s čimer bi v 

vseh fazah postopkov (Pakt za stabilnost in rast ter postopek v zvezi z 

makroekonomskim neravnotežjem) zagotovili ustrezen parlamentarni nadzor; 

6. pozdravlja pripravo medparlamentarne konference o gospodarskem in finančnem 

upravljanju Evropske unije; kljub temu poudarja, da ima konferenca omejitve, ko gre za 

spodbujanje tistih, ki sprejemajo odločitve, naj prevzamejo odgovornost; meni, da mora 

biti parlamentarni nadzor na področju EMU razdeljen med nacionalno in evropsko 

ravnijo, ter vztraja, da mora biti odgovornost prevzeta na tisti ravni, na kateri se 

sprejema ali izvaja odločitve, pri čemer nacionalni parlamenti nadzirajo nacionalne 

vlade, Evropski parlament pa evropsko izvršilno oblast; meni, da je samo na ta način 

mogoče zagotoviti potrebno okrepljeno odgovornost pri sprejemanju odločitev; meni, da 

je povečano legitimnost mogoče zagotoviti tako, da se predvidi, da bodo nacionalni 

parlamenti sprejeli nacionalne reformne programe in morebitna konvergenčna 

partnerstva, in da bo s soodločanjem sprejeta široka usmeritev evropskih politik v obliki 

smernic za zbliževanje, novega pravnega akta EU, ki bo določal močno omejeno število 

prednostnih nalog, ki bodo veljavne za določeno obdobje in se bodo podrobno 
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uporabljale pri sprejetju letnega pregleda rasti in priporočil za posamezne države;  

 poudarja, da se na takšno sodelovanje ne bi smelo gledati kot na oblikovanje novega 

mešanega parlamentarnega organa, kar bi bilo neučinkovito, pa tudi nezakonito z 

demokratičnega in ustavnega vidika; 

7. obžaluje, da nacionalni parlamenti nimajo dovolj zmogljivosti, da bi nadzorovali dejanja 

svojih vlad v EU in nanje vplivali; meni, da bi morali biti nacionalni parlamenti 

dejavnejši na področju oblikovanja politik, predvsem v smislu nadzora in oblikovanja 

stališč svojih vlad, preden jih posredujejo Komisiji; 

8. poudarja, da je treba pregledati zakonodajni okvir za programe pomoči, da se zagotovi, 

da bo za sprejemanje vseh odločitev odgovorna Komisija, Parlament pa bo polno 

vključen, da se zagotovi polna demokratična legitimnost in odgovornost; poziva 

Komisijo, naj redno poroča Parlamentu o pomembnih odločitvah, ki jih sprejme v zvezi 

s preverjanjem, kako države članice izvajajo programe; poudarja, da bi moral Parlament 

nemudoma nadgraditi svojo resolucijo z dne 13. marca 2014 o preiskavi vloge in 

delovanja trojke (ECB, Komisija in Mednarodni denarni sklad) v zvezi z državami v 

programu euroobmočja1 ter pripraviti novo, ločeno resolucijo, ki bi bila v celoti 

posvečena temu vprašanju in bi se opirala na prvo preiskavo in gradila na njej; 

9. meni, da je za zagotovitev dolgoročne vzdržnosti nacionalnih javnih financ bistvenega 

pomena, da Komisija preveri kakovost javnih financ in zlasti razjasni, da so nacionalni 

proračuni usmerjeni v prihodnost, tako da skupaj z Eurostatom opredeli in spodbudi 

investicijske odhodke v širšem obsegu kot odhodke za porabo; 

10. meni, da „prava ekonomska in monetarna unija“ ne sme biti omejena na sistem pravil, 

temveč zahteva večjo proračunsko zmogljivost kot del proračuna EU, na podlagi 

posebnih lastnih sredstev, ki bi podpirala rast in socialno kohezijo, obravnavala 

strukturne razlike ter reševala finančne nujne primere, neposredno povezane z 

monetarno unijo in kjer so potrebne strukturne reforme; 

11. meni, da je treba upoštevati socialno razsežnost EMU in opozarja, da je v členu 9 PDEU 

zapisano, da „pri opredeljevanju in izvajanju svojih politik in dejavnosti Unija upošteva 

zahteve, ki so povezane s spodbujanjem visoke stopnje zaposlenosti, zagotavljanjem 

ustrezne socialne zaščite, bojem proti socialni izključenosti ...“; opozarja tudi, da je v 

členu 3 PEU zapisano, da „Unija [temelji na] konkurenčnem socialnem tržnem 

gospodarstvu, usmerjenem v polno zaposlenost in socialni napredek“; meni, da v skladu 

z načelom spoštovanja človekovega dostojanstva, kot je zapisano v Pogodbi, ne bi smeli 

zapravljati človeških virov in bi jih morali obravnavati kot ključen element 

konkurenčnosti; poziva k enakem obravnavanju socialnih pravic in svoboščin 

notranjega trga v hierarhiji norm; 

12. zahteva, naj predsedniki vseh štirih institucij predložijo ambiciozen „časovni načrt“ za 

zakonodajni in institucionalni napredek, ki je potreben, da bi ustvarili kar najboljšo 

prihodnost za evroobmočje, EU in njene državljane; poudarja, da bo Parlament s polno 

zavzetostjo sodeloval v prihodnjih razpravah in odločitvah, in sicer z resolucijo, sprejeto 

na plenarnem zasedanju, ki bo osnova za prispevek predsednika Parlamenta k 

                                                 
1 Sprejeta besedila, P7_TA(2014)0239. 
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„časovnemu načrtu“, kot je zapisano v opombi 1 analitičnega obvestila, pripravljenega 

za neformalno zasedanje Evropskega sveta, 12. februarja 2015 (Priprava na naslednje 

korake za boljše ekonomsko upravljanje v evroobmočju): „Predsednik Evropske 

komisije je sporočil svojo namero, da bo pri svojem razmisleku ob pripravi poročila 

upošteval pripombe predsednika Evropskega parlamenta“; 

13. meni, da pristna EMU zahteva okrepitev pravne države, kot je zapisano v členu 2 PEU; 

meni, da je pravna država opredeljena kot institucionalni sistem, kjer so javni organi 

podrejeni zakonom, enakost pravnih subjektov pa zagotavlja neodvisno sodstvo; meni, 

da bi to vprašanje med drugim moralo biti eno od prednostnih vprašanj, ki se bodo 

obravnavala v okviru poročila z naslovom „Morebitni razvoj in prilagoditev 

institucionalne ureditve Evropske unije“ ter da bi to moralo vključevati postopek za 

ugotavljanje kršitev in ničnostno tožbo zoper odločitve Komisije in Sveta; meni, da bi 

bila lahko vključitev Sodišča EU predvsem zagotovilo, da se bodo pravila enotno 

izvajala, ne glede na velikost države članice, in da bo ščitilo pravice državljanov in 

njihovih organizacij v državah programa; trdi, da ta vloga Sodišča ne bo povzročila 

zamud v postopkih gospodarskega upravljanja, saj ti postopki nimajo odložilnih 

učinkov. 
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