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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti za leto 
2019
(2018/2119(INI))

Evropski parlament,

– ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), zlasti členov 121(2), 126 
in 136 ter protokola št. 12,

– ob upoštevanju Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji,

– ob upoštevanju Protokola št. 2 o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,

– ob upoštevanju Pogodbe o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in 
monetarni uniji,

– 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,

                                               
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.
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– 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 
stabilnostjo1,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 21. novembra 2018 z naslovom Letni pregled 
rasti za leto 2019: Za močnejšo Evropo kljub svetovni negotovosti (COM(2018)0770) 
in Poročila o mehanizmu opozarjanja za leto 2019 (COM(2018)0758),

– ob upoštevanju letnega poročila Evropskega fiskalnega odbora z dne 10. oktobra 2018,

– ob upoštevanju Evropske napovedi gospodarskih gibanj, ki jo je Komisija objavila 
jeseni 2018,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 2017/825 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 
2017 o uvedbi programa za podporo strukturnim reformam za obdobje 2017–2020 ter o 
spremembi uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/20132,

– ob upoštevanju poročila o staranju za leto 2018, ki ga je Komisija objavila 
25. maja 2018,

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta z dne 21. novembra 2018 o ekonomski 
politiki euroobmočja (COM(2018)0759),

– ob upoštevanju člena 52 Poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, mnenj Odbora za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane in Odbora za regionalni razvoj ter stališča v obliki 
predlogov sprememb Odbora za pravice žensk in enakost spolov (A8-0000/2018),

A. ker se zdaj začenja šesto leto neprekinjene rasti evropskega gospodarstva;

B. ker je gospodarska rast še vedno izpostavljena stalni geopolitični napetosti, ki vpliva na 
svetovno trgovino, ter vztrajni negotovosti glede prihodnosti odnosov Unije z 
Združenim kraljestvom; 

C. ker se bo koeficient starostne odvisnosti starejših z 29,3 % leta 2016 predvidoma 
povečal na 52,3 % do leta 2080, kar pomeni manj kot dve delovno sposobni osebi na 
vsako starejšo osebo;

D. ker je zadnji dve desetletji skupna faktorska produktivnost v euroobmočju zaostajala za 
skupno faktorsko produktivnostjo glavnih svetovnih konkurentov;

E. ker se glede na napoved Komisije pričakuje, da bo leta 2019 v desetih državah članicah 
delež javnega dolga v BDP presegal 60 %;

1. ugotavlja, da poročilo Komisije o staranju za leto 2018 kaže, da se bodo fiskalni stroški, 
povezani s pokojninami, zdravstvenim varstvom in dolgotrajno oskrbo v naslednjih 

                                               
1 UL L 140, 27.5.2013, str. 1.
2 UL L 129, 19.5.2017, str. 1.
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desetletjih predvidoma povečevali, saj se prebivalstvo Evrope še naprej opazno stara;

2. poziva države članice, naj prevzamejo odgovornost za prihodnje generacije ter 
zagotovijo vzdržnost sistemov socialne varnosti in tako tudi prihodnost naših socialnih 
držav;

3. poziva države članice, naj se na te demografske spremembe pripravijo z: 1) 
vzpostavitvijo fiskalnih blažilnikov, da se zavarujejo pred naraščajočimi fiskalnimi 
stroški, 2) izvajanjem strukturnih reform za zmanjšanje teh stroškov in 3) spodbujanjem 
rasti produktivnosti, ki je bistvena za zagotavljanje trajne gospodarske rasti v 
prihodnosti;

4. pozdravlja Letni pregled rasti za leto 2019 Komisije, ki ponovno potrjuje pomen: 1) 
visokokakovostnih naložb, 2) reform, ki povečujejo rast produktivnosti, vključenost in 
institucionalno kakovost, ter 3) makrofinančne stabilnosti in zdravih javnih financ;

Fiskalni blažilniki

5. ugotavlja, da večji delež starejših oseb pomeni večjo porabo za zdravstveno varstvo, 
oskrbo v starosti in pokojnine; poleg tega ugotavlja, da v starajoči se družbi delež 
delovno sposobnih oseb glede na delež starejših oseb upada, kar pomeni, da je manj 
delovno sposobnih vplačevalcev na starejšo osebo; poudarja, da to močno bremeni 
javne finance in ogroža njihovo vzdržnost;

6. je zaskrbljen, ker so nekatere države članice s proračunskimi primanjkljaji in visokimi 
ravnmi javnega dolga zamudile priložnost za vzpostavitev fiskalnih blažilnikov, ki so jo 
omogočali ugodni makroekonomski pogoji, na drugi strani pa so nekatere države 
članice, ki imajo fiskalni manevrski prostor, poskrbele za še večjo trdnost in tako 
prispevale k presežku na tekočem računu v euroobmočju, ki znaša okoli 3,2 % in je 
najvišji na svetu;

7. pozdravlja prizadevanje Komisije za spodbujanje držav članic s primanjkljaji na tekočih 
računih ali visokim zunanjim dolgom k omejitvi rasti stroškov dela na enoto in 
izboljšanju konkurenčnosti ter za spodbujanje držav članic z velikimi presežki na 
tekočih računih k spodbujanju povpraševanja s povečanjem rasti plač v skladu z rastjo 
produktivnosti in k spodbujanju rasti produktivnosti s podpiranjem naložb;

8. obžaluje, da Italija Komisiji ni predložila revidiranega osnutka proračunskih načrtov za 
leto 2019; podpira razmislek Komisije o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, 
ki temelji na dolgu, zoper Italijo, ker slednja ne upošteva merila dolga;

9. poziva države članice, naj vzpostavijo fiskalne blažilnike za prihodnje generacije; 
poziva k boljšemu izvrševanju Pakta za stabilnost in rast s poudarkom na zmanjšanju 
dolgov;

10. pozdravlja predlog Evropskega fiskalnega odbora o temeljiti poenostavitvi proračunskih 
pravil za odpravo šibkosti sedanjega davčnega okvira EU; poudarja, da bi morala 
prožnost, kot je vključena v pravila pakta, vzpostaviti ustrezno ravnovesje med ciljem 
zagotavljanja preudarne davčne politike in omogočanjem produktivnih naložb;
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Strukturne reforme

11. opozarja, da bo staranje delovne sile verjetno znatno zaviralo rast evropske 
produktivnosti v naslednjih nekaj desetletjih; zato države članice poziva, naj izvajajo 
strukturne reforme za povečanje produktivnosti;

12. poudarja, da je treba pregledati nacionalne javne pokojninske sisteme, ki so večinoma 
dokladni, za zmanjšanje njihovega proračunskega bremena;

13. poudarja, da je treba povečati stopnjo delovne aktivnosti za ohranjanje vzdržnosti 
sistemov socialne varnosti, zlasti glede na vse večji koeficient odvisnosti;

14. poziva k preusmeritvi visoke davčne obremenitve z dela v Evropi;

15. poudarja, da digitalizacija, globalizacija in tehnološke spremembe temeljito spreminjajo 
trg dela;

16. poudarja, da bodo morali biti za mobilizacijo vse manjšega števila delovno sposobnega 
prebivalstva delavci bolj prilagodljivi, trgi dela pa prožnejši, skupaj z aktivnimi 
politikami trga dela, vseživljenjskim učenjem in usposabljanjem ter dostopnimi sistemi 
socialnega varstva, kot je določeno v evropskem stebru socialnih pravic;

17. poudarja, da mala in srednje velika podjetja, ki so pomembno gonilo zaposlovanja, ne 
morejo v celoti izkoristiti potenciala evropskega enotnega trga zaradi zakonodajnih in 
upravnih ovir; poziva Komisijo, naj te ovire zmanjša; poleg tega poziva Komisijo, naj 
obravnava nepošteno konkurenco in obdavčitev med malimi in srednje velikimi podjetji 
ter multinacionalnimi družbami;

18. poziva k reformam na področju obdavčitve, da bi izboljšali pobiranje davkov; opozarja, 
da bi bilo treba bolje uskladiti upravno prakso na področju obdavčitve;

19. opozarja na pomen odpornega bančnega sektorja, ki ohranja finančno stabilnost; 
pozdravlja pozive k postopnemu dokončanju bančne unije z verodostojnim evropskim 
sistemom jamstva za vloge in svežnjem za zmanjšanje slabih posojil;

20. poudarja, da bo prehod k novi ureditvi glede uteži tveganja za državne izpostavljenosti 
bank pripomogel k oslabitvi pogubne povezave med bankami in državami;

Naložbe in rast produktivnosti

21. poudarja, da bi morale države članice za zagotovitev medgeneracijske poštenosti 
povečati produktivnost s produktivnimi naložbami, na primer v infrastrukturne projekte 
za spodbujanje rasti, da bi spodbudile prepotrebno potencialno gospodarsko rast;

22. poudarja, da bi morale države članice razlikovati med produktivnimi javnimi naložbami 
in tekočimi izdatki, saj se proračunske možnosti v nobenem primeru ne smejo uporabiti 
za financiranje tekočih izdatkov;

23. poudarja, da so za vse večjo rast produktivnosti potrebne naložbe v raziskave in razvoj, 
inovacije in digitalizacijo s poudarkom na povečanju tako fizičnega kot človeškega 
kapitala;
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24. poudarja, da se zaradi neposrednih tujih naložb znotraj Evrope povečuje produktivnost 
podjetja, ki vlaga, in lokalnih podjetij v regijah gostiteljicah ter ustvarja ekonomska 
konvergenca v Evropi; 

25. poudarja potrebo po popolnoma delujoči uniji kapitalskih trgov, saj bi finančni trgi 
lahko zagotavljali zasebne zmogljivosti delitve tveganj in mehanizme za zmanjševanje 
tveganja;

Nacionalna odgovornost

26. opozarja, da je stopnja izvajanja priporočil za posamezne države prenizka; meni, da bi 
se moral evropski semester osredotočati na nacionalno odgovornost; poziva nacionalne 
in regionalne parlamente, naj razpravljajo o poročilih in priporočilih za posamezne 
države;

°

° °

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