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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za 

leto 2018 

(2017/2226(INI)) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in zlasti njenih členov 

121(2), 136 ter 148, 

– 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 politik1, 

– ob upoštevanju Direktive Sveta 2011/85/EU z dne 8. novembra 2011 o zahtevah v zvezi 

s proračunskimi okviri držav članic2, 

– 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 euroobmočju3, 

– 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 primanjkljajem4, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1176/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o preprečevanju in odpravljanju makroekonomskih neravnotežij5, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1173/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 

novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v euroobmočju6, 

– 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 

euroobmočju7, 

– 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 

stabilnostjo8, 

– ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta z dne 25. in 26. marca 2010 in 17. junija 2010 

                                                 
1 UL L 306, 23.11.2011, str. 12. 
2 UL L 306, 23.11.2011, str. 41. 
3 UL L 306, 23.11.2011, str. 8. 
4 UL L 306, 23.11.2011, str. 33. 
5 UL L 306, 23.11.2011, str. 25. 
6 UL L 306, 23.11.2011, str. 1. 
7 UL L 140, 27.5.2013, str. 11. 
8 UL L 140, 27.5.2013, str. 1. 
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ter sporočila Komisije z dne 3. marca 2010 z naslovom „Evropa 2020: strategija za 

pametno, trajnostno in vključujočo rast“ (COM(2010)2020), 

– ob upoštevanju priporočila Sveta (EU) 2015/1184 z dne 14. julija 2015 o širših 

smernicah ekonomskih politik držav članic in Evropske unije1, 

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2015/1017 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 

junija 2015 o Evropskem skladu za strateške naložbe, Evropskem svetovalnem vozlišču 

za naložbe in Evropskem portalu naložbenih projektov ter o spremembi uredb (EU) št. 

1291/2013 in (EU) št. 1316/2013 – Evropski sklad za strateške naložbe2, 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 13. januarja 2015 z naslovom „Kako čim bolje 

izkoristiti prožnost v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast“ 

(COM(2015)0012), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 24. junija 2015 o pregledu okvira za gospodarsko 

upravljanje: ocena stanja in izzivi3, 

– ob upoštevanju poročila o dokončanju evropske ekonomske in monetarne unije 

(„poročilo petih predsednikov“), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. oktobra 2015 o korakih za dokončanje 

ekonomske in monetarne unije (COM(2015)0600), 

– ob upoštevanju gospodarskih napovedi Komisije iz jeseni 2017, 

– ob upoštevanju študij in poglobljenih analiz usklajenosti gospodarskih politik v 

euroobmočju v okviru evropskega semestra, ki so bile pripravljene za Odbor za 

ekonomske in monetarne zadeve (november 2015), 

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 26. novembra 2015 o letnem pregledu rasti 

2016 (COM(2015)0690), poročila o mehanizmu opozarjanja 2016 (COM(2015)0691) in 

osnutka skupnega poročila o zaposlovanju (COM(2015)0700), 

– ob upoštevanju predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi programa za 

podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o spremembi uredb (EU) št. 

1303/2013 in (EU) št. 1305/2013 (COM(2015)0701), 

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 17. decembra 2015 o dokončanju evropske 

ekonomske in monetarne unije4, 

– ob upoštevanju priporočila Sveta o ekonomski politiki euroobmočja, 

– ob upoštevanju razprave s predstavniki nacionalnih parlamentov o prednostnih nalogah 

evropskega semestra za leto 2018, 

                                                 
1 UL L 192, 18.7.2015, str. 27. 
2 UL L 169, 1.7.2015, str. 1. 
3 UL C 407, 4.11.2016, str. 105. 
4 Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0469. 
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– ob upoštevanju razprave s Komisijo o svežnju evropskega semestra – letni pregled rasti 

za leto 2018, ki je potekala v Evropskem parlamentu, 

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve ter mnenj Odbora 

za proračun, Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane, Odbora za regionalni 

razvoj ter Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2018), 

A. ker naj bi se po napovedih Komisije evropsko gospodarstvo še naprej širilo, čeprav naj 

bi ustvarjanje delovnih mest in rast kupne moči gospodinjstev v naslednjih dveh letih 

izgubila zagon, in sicer naj bi bila rast v EU letos 2,3-odstotna, nato pa naj bi se 

leta 2018 rahlo upočasnila na 2,1 %, leta 2019 pa na 1,9 %;  

B. ker naj bi se rast zasebne potrošnje naslednje leto nekoliko zmanjšala in nato leta 2019 

umirila, in sicer zaradi višje inflacije v primerjavi s prejšnjim letom, zaradi katere se 

zmanjšuje kupna moč gospodinjstev, ta učinek pa bo verjetno mogoče le delno ublažiti 

z nižjimi zasebnimi prihranki; 

C. ker je Evropski sklad za strateške naložbe (EFSI) poleg evropskih strukturnih in 

investicijskih skladov zagotovil pomembno podporo za naložbe v EU, hkrati pa sta se 

zaradi usmeritve prihrankov v lastniški kapital zmanjšala donosnost in število spodbud 

za naložbe; 

D. ker naj bi se število novih delovnih mest še naprej povečevalo, pri čemer nekateri 

kazalniki na trgu dela in razmeroma visoka stopnja neprostovoljnega dela s krajšim 

delovnim časom kažejo na trajne težave na trgu dela, ki povečujejo neenakosti; 

E. ker sta stopnji zaposlenosti in brezposelnosti še vedno višji kot leta 2008; ker je bila 

skrita brezposelnost (brezposelne osebe, ki želijo delati, vendar zaposlitve ne iščejo 

aktivno) leta 2016 20-odstotna; 

F. ker so izogibanje davkom, davčne utaje in agresivno davčno načrtovanje povzročili več 

milijard škode v potencialnih prihodkih javnih financ več držav članic, in sicer v korist 

velikim korporacijam; 

1. je seznanjen z objavo svežnja o letnem pregledu rasti za leto 2018 ter s predlagano 

kombinacijo politik s področja naložb, strukturnih reform in fiskalne konsolidacije kot 

načinom za nadaljnje spodbujanje višjih stopenj rasti ter za krepitev evropskega 

okrevanja in konvergence k višjim standardom; 

2. poudarja trajno strukturno težavo nezadostne rasti možne proizvodnje in produktivnosti, 

ki jo spremljajo prenizke naložbe in plače, kar vodi v trajno socialno neenakost; 

3. poudarja pomembnost zvišanja plač na evropski ravni, da bi spodbudili zasebno 

potrošnjo kot glavno gonilo rasti; poudarja, da se je treba osredotočiti na povezave med 

denarno, fiskalno in dohodkovno politiko (vključno z razvojem plač in dobička), ne le 

na fiskalna vprašanja;  

4. pozdravlja izboljšave v javnih financah, zlasti postopno zmanjševanje deleža javnega 
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dolga v BDP v EU in euroobmočju ter zmanjšanje nominalnega proračunskega 

primanjkljaja; opozarja, da imajo kljub omejenim fiskalnim zmogljivostim številnih 

držav članic za izvajanje trajnostnih in rasti prijaznih strukturnih reform nekatere države 

članice še vedno velike presežke, ki bi jih bilo treba uporabiti za vzdrževanje naložb in 

rasti po vsej EU; 

5. opozarja na pomembnost javnih naložb za spodbujanje in zagotavljanje naložb v EU; 

meni, da bi bilo treba nadalje razviti kombinacijo politik, predlagano v okviru letnega 

pregleda rasti za leto 2018, da bi odpravili sedanje zmanjševanje javnih naložb v EU; 

poudarja, da to zmanjševanje vpliva tudi na lokalne in regionalne organe ter ogroža 

njihovo sposobnost zagotavljanja kakovostnih javnih storitev; 

6. poziva k reviziji računovodskih standardov (Evropski sistem nacionalnih in regionalnih 

računov, ESR 2010), da bi zagotovili amortizacijo naložb v daljšem časovnem obdobju, 

kar bi omogočilo povrnitev proračunskih razlik do zgornje meje in izvajanje 

infrastrukturnih projektov; 

7. poudarja, da bi bilo treba v okviru evropskega semestra in priporočil za posamezne 

države uresničiti cilje stebra socialnih pravic; 

8. vztraja, da je treba v okviru evropskega semestra razviti celovito strategijo za 

podpiranje naložb, s katerimi bi povečali okoljsko trajnost; v zvezi s tem poziva 

Komisijo, naj predstavi, kako se njena izjava, da so cilji trajnostnega razvoja v celoti 

vključeni v evropski semester (Sporočilo Komisije z dne 22. maja 2017, 

COM(2017)0500), odraža v letnem pregledu rasti za leto 2018 oziroma se bo odražala v 

nadaljnjem postopku evropskega semestra;  

9. pozdravlja dejstvo, da se v okviru letnega pregleda rasti za leto 2018 priznava potreba 

po učinkovitih in pravičnih davčnih sistemih za zagotavljanje vzdržnih financ ter 

izboljšanje sedanjega zmanjševanja obdavčitve dohodkov iz kapitala; podpira pobude 

Komisije za doseganje večje preglednosti, reforme sistema DDV in skupne 

konsolidirane osnove za davek od dohodkov pravnih oseb;  

10. obžaluje, da splošna nevtralna fiskalna naravnanost, predlagana v priporočilih za 

euroobmočje, krepitve gospodarske rasti in ustvarjanja delovnih mest očitno ne podpira 

v celoti, čeprav je leta 2018 v številnih državah članicah mogoče pričakovati nekoliko 

ekspanzivno fiskalno naravnanost; 

11. vztraja pri skupnem prizadevanju za približanje odhodkov za raziskave in razvoj v 

euroobmočju ciljem strategije Evropa 2020; poziva k ustreznim politikam in naložbam, 

da bi zagotovili enake možnosti za dostop do visokošolskega izobraževanja in 

usposabljanja; 

12. opozarja, da je vloga držav članic zagotoviti dostop do kakovostnega izobraževanja in 

usposabljanja; 

13. poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo ustrezne ukrepe za pomoč beguncem 

pri nastanitvi in vključevanju, naj zgodaj predvidevajo zahteve, da bi jim omogočili 

lažje vključevanje na trg dela, ter naj javnim službam zagotovijo dovolj sredstev; 

poudarja, da bi morali imeti socialni partnerji ključno vlogo pri omogočanju lažjega 
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vključevanja migrantov in preprečevanju, da bi postali žrtve zlorabe delovne sile; 

14. meni, da razpoložljiva orodja še ne zadostujejo za celovito obravnavanje cikličnih in 

strukturnih težav EU, zlasti potrebe po krepitvi vključujoče rasti ter produktivnosti, da 

bi spodbudili ustvarjanje delovnih mest in konvergenco, podpirali trajnostne naložbe ter 

povečali odpornost na šoke; 

15. poudarja, da je fiskalna zmogljivost – poleg obstoječih zmogljivosti, ne prek 

prerazporeditev, ki bi ogrozile sedanjo bistveno vlogo strukturnih skladov in kohezijske 

politike – pomembno orodje za povečanje spodbud za konvergenco ter za preprečevanje 

simetričnih in asimetričnih ekonomskih šokov; 

16. je zaskrbljen, da so vrzeli in diskriminacija na trgu dela po vsej Evropski uniji še vedno 

velike ter prispevajo k razlikam v plačilu, upokojitvi, sodelovanju pri odločanju ter 

premoženju med moškimi in ženskami; poudarja pomembnost ohranjanja visokih 

standardov kakovosti predlagane zaposlitve; 

17. poziva k dokončanju bančne unije, vključno z verodostojnim evropskim sistemom 

jamstva za vloge in skupnim fiskalnim varovalnim mehanizmom; 

18. poudarja pomembnost izboljšanega postopka evropskega semestra, vključno s 

formalizacijo skupne finančne naravnanosti euroobmočja kot ključnega orodja za 

oblikovanje in izvajanje politike po vsej ekonomski in monetarni uniji; poziva k širši 

reformi Pakta za stabilnost in rast, da bi izboljšali njegovo prožnost, vključili različno 

obravnavo naložb ter uvedli koncept skupne fiskalne naravnanosti; 

19. poudarja, da bi moral vsak nadaljnji korak k poglobitvi ekonomske in monetarne unije 

spremljati močnejši demokratični nadzor; zato vztraja, da je treba okrepiti vlogo 

Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov; poziva k vključitvi sindikatov v 

postopek pogajanj na nacionalni in evropski ravni; poziva k začetku dolgo pričakovanih 

pogajanj o medinstitucionalnem sporazumu o evropskem semestru; 

20. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, vladam in 

parlamentom držav članic ter Evropski centralni banki. 



 

PE615.386v01-00 8/8 PR\1141578SL.docx 

SL 

OBRAZLOŽITEV 

 

Evropska unija je od leta 2008 v hudi ekonomski in monetarni krizi. Deset let pozneje je v 

euroobmočju mogoče opaziti začetek rahlega izboljšanja gospodarskih rezultatov in ponovne 

rasti. 

 

Vendar ti makroekonomski kazalniki ne preprečujejo povečevanja neenakosti v državah 

članicah, saj se povečuje število revnih zaposlenih, niti pomanjkanja konvergence med 

državami članicami v euroobmočju. 

 

V okviru evropskega semestra 2018 bi bilo treba voditi gospodarsko politiko, ki zagotavlja rast, 

naložbe in polno zaposlenost. Poleg tega mora v celoti prispevati k uresničevanju ciljev, ki si 

jih je Evropska unija zastavila v okviru stebra socialnih pravic.  

 

Pokazale so se omejitve sedanjega okvira evropskega ekonomskega upravljanja. Če v 

euroobmočju ne bo prišlo do preoblikovanja fiskalne politike, ni nobenega upanja, da bi dosegli 

trajnostno rast in ustvarili kakovostna delovna mesta. Zato se poročevalec zavzema za reformo 

Pakta za stabilnost in rast, vzpostavitev fiskalne zmogljivosti euroobmočja ter načrt za večje 

javne naložbe.  

 

Junckerjev načrt je bil pomemben prvi korak za zasebni sektor, vendar ga mora spremljati tudi 

naložbeni načrt za javni sektor. 

 

Kakovostna javna infrastruktura je eno od gonil konkurenčnosti v Evropi.  

 

Toda Evropa bi lahko to prednost izgubila zaradi sedanjega pomanjkanja naložb, ki vodi v 

staranje infrastrukture ter posledično v prometne zastoje, zamude v železniškem prometu in 

negotovosti glede naložb na trgu energije. 

 

Poleg tega bi morala Evropska unija voditi politiko trajnostnih naložb, ki bi zagotovila potreben 

ekološki prehod in Evropski uniji omogočila uresničitev zastavljenih ciljev. To prednostno 

nalogo je treba v celoti vključiti v evropski semester. 

 

Poročevalec se bo zavzemal tudi za druge prednostne naloge: 

 zvišanje plač in varstvo socialnih sistemov;  

 uskladitev evropskih davčnih sistemov in preprečevanje izogibanja davkom, da bi 

dosegli davčno pravičnost; 

 večje financiranje raziskav in razvoja, da bi povečali stopnjo produktivnosti na evropski 

ravni. 

 

 


