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Resolucija Evropskega parlamenta o pripravah na zasedanje Evropskega sveta 23. 
oktobra 2011

Evropski parlament,

– ob upoštevanju govora o stanju Unije z dne 28. septembra 2011,

– ob upoštevanju člena 110(2) svojega poslovnika,

1. meni, da je prihajajoče zasedanje Evropskega sveta zelo pomembno in mora dokončno in 
odločno pokazati pot naprej; 

2. poziva predsednika Komisije, naj predloži celovit in razumljiv načrt z jasno določenimi 
fazami za njegovo izvajanje;

3. vztraja pri tem, da mora takšen načrt v celoti temeljiti na metodi Skupnosti in omogočati 
uporabo obstoječih dogovorov med institucijami EU; 

4. poudarja, da mora imeti takšen načrt jasen časovni okvir, če želi povrniti zaupanje in 
pokazati pot naprej;

5. meni, da bi moral takšen načrt vsebovati vsaj naslednje elemente: 

- načrt EU za dokapitalizacijo evropskih bank,

- prenos Evropskega instrumenta za finančno stabilnost in prihodnjega evropskega 
mehanizma za stabilnost v pristojnost Unije ter oceno, ali bodo razpoložljiva in 
predvidena sredstva zadostovala za obvladovanje krize javnega dolga,

- tehten evropski načrt za rast, naložbe in zaposlovanje, ki bo vključeval tudi projektne 
obveznice,

- načine za izboljšanje prizadevanj držav članic za uskladitev delov njihovih davčnih 
sistemov, vključno z ukrepi za preprečevanje davčnih goljufij, utaj ali izogibanja 
davkom,

- predlog za hitrejši in močnejši mehanizem, ki bo Komisiji omogočal izvrševanje 
pravnega reda za področje enotnega trga v državah članicah,

- gospodarsko vlado za euroobmočje, ki bo temeljila na metodi Skupnosti,

- predloge za zaključek prenove ureditve finančnega trga, da bi bilo gospodarstvo EU v 
prihodnosti odpornejše na krize,

- poročilo o vzpostavitvi sistema za skupno izdajanje evropskih državnih obveznic 
(euroobveznic) na podlagi solidarne odgovornosti pred koncem leta 2011.  Te 
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euroobveznice bi okrepile fiskalno disciplino in povečale stabilnost euroobmočja na 
trgih, zaradi večje likvidnosti pa bi zagotovile, da države članice z najvišjo bonitetno 
oceno ne bi bile kaznovane z višjimi obrestnimi merami;

6. poudarja, da je treba demokratično legitimnost in odgovornost takšnega načrta in z njim 
povezanih ukrepov zagotoviti s sodelovanjem Evropskega parlamenta, zlasti glede 
vzpostavitve gospodarske vlade;

7. bo ocenil rezultate zasedanja Evropskega sveta glede na navedene cilje;

8. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu in Komisiji.


