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PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik: letni pregled rasti 2020
(2019/2211(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 

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.
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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 sporočila Komisije z dne 21. novembra 2018 z naslovom Letna 
strategija za trajnostno rast za leto 2020 (COM(2019)0650) in poročila Komisije o 
mehanizmu opozarjanja z dne 17. novembra 2019 (COM(2019)0651),

– ob upoštevanju ocene prihodnje fiskalne naravnanosti, primerne za euroobmočje, ki jo 
je Evropski fiskalni odbor pripravil 25. junija 2019, njegove ocene fiskalnih pravil EU 
glede na zakonodajna svežnja, imenovana „šesterček“ in „dvojček“ z dne 11. septembra 
2019 ter letnega poročila Evropskega fiskalnega odbora z dne 29. oktobra 2019,

– ob upoštevanju evropskih gospodarskih napovedi, ki ju je Komisija objavila jeseni 2019 
in pozimi 2019,

– ob upoštevanju Poročila Evropske investicijske banke za leto 2018/2019: nova orodja za 
evropsko gospodarstvo,

– ob upoštevanju priporočila za priporočilo Sveta z dne 17. decembra 2019 o ekonomski 
politiki euroobmočja (2019/C652),

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 16. februarja 2017 o izboljšanju delovanja 
Evropske unije z izkoriščanjem potenciala Lizbonske pogodbe9,

– ob upoštevanju poročila petih predsednikov z dne 22. junija 2015 o dokončanju 
evropske ekonomske in monetarne unije, bele knjige Komisije z dne 1. marca 2017 o 
prihodnosti Evrope in dokumenta Komisije z dne 31. maja 2017 z razmislekom o 
poglobitvi ekonomske in monetarne unije,

– ob upoštevanju poročila Euroskupine voditeljem o poglobitvi ekonomske in monetarne 
unije z dne 13. julija 2019,

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 10. oktobra 2019 o politiki zaposlovanja in 
socialni politiki v euroobmočju10,

– ob upoštevanju Pariškega sporazuma o podnebnih spremembah iz leta 2015 ter okvira 
OZN za podnebne in energetske politike do leta 2030;

– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 26. marca 2019 o finančnem kriminalu, davčni 
utaji in izogibanju davkom11,

7 UL L 140, 27.5.2013, str. 11.
8 UL L 140, 27.5.2013, str. 1.
9 UL C 252, 18.7.2018, str. 215.
10 Sprejeta besedila, P9_TA(2019)0033.
11 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0240.
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– ob upoštevanju svoje resolucije z dne 18. decembra 2019 o pošteni obdavčitvi v 
digitaliziranem in globaliziranem gospodarstvu: BEPS 2.012,

– ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem 
dogovoru (COM(2019)0640)13,

– ob upoštevanju člena 54 Poslovnika,

– ob upoštevanju mnenj Odbora za proračun in Odbora za regionalni razvoj,

– ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0000/2020),

A. ker so izboljšanje gospodarske situacije in nizke obresti priložnost za izvajanje 
ambicioznih reform, predvsem ukrepov za spodbujanje javnih naložb za boj proti 
podnebnim spremembam in njihovim družbenim posledicam ter ustvarjanje delovnih 
mest s polnim delovnim časom;

B. ker se je dohodkovna neenakost v euroobmočju od začetka finančne krize povečala; ker 
od 50 do 100 milijonov ljudi v Evropi pesti energijska revščina;

C. ker potrebujemo ambiciozen evropski podnebni zakon s pravno zavezujočim ciljem, da 
bi najpozneje do leta 2050 dosegli ničelno stopnjo neto emisij toplogrednih plinov, pri 
čemer bi bil vmesni cilj vsaj 65 % do leta 2030;

1. ugotavlja, da se je zaradi izrednih razmer v zvezi s podnebnimi spremembami letni 
pregled rasti v EU preimenoval v letni pregled trajnostne rasti, in da to pomeni 
spremembo pri umestitvi poročila in izvajanju ekoloških kazalnikov; 

2. ugotavlja, da evropski zeleni dogovor deluje kot nova strategija EU, v okviru katerega 
so ekološka vprašanja in blaginja državljanov opredeljeni kot glavni cilji Unije; v zvezi 
s področjem uporabe evropskega semestra je seznanjen z vključitvijo ciljev trajnostnega 
razvoja in načel evropskega stebra socialnih pravic, zaradi katere bo treba obstoječe 
kazalnike za spremljanje gospodarskih, okoljskih in socialnih politik EU prilagoditi in 
ustvariti nove, cilje pa uskladiti s proračunskimi sredstvi; ugotavlja, da je za boj proti 
podnebnim spremembam potrebno dolgoročno načrtovanje;

Okolje

3. meni, da je zagotovitev poštenega prehoda na podnebno nevtralnost velika odgovornost 
za državljane in gospodarstvo EU ter vlogo EU v svetu; poziva k oblikovanju ustrezne 
podpore in politik, ki bodo uživale podporo javnosti, različnih sektorjev, regij in držav 
članic, da bi bila ta preobrazba uspešna in da bi vsi vpleteni imeli koristi od nje; poziva 
Komisijo, naj opravi letno oceno ekološkega dolga, ogljičnega proračuna in uvoženih 
emisij Unije;

Gospodarski obeti

4. ugotavlja, da se euroobmočje nahaja v daljšem obdobju počasnejše rasti (1,1 % v 

12 Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0102.
13 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/?uri=COM%3A2019%3A640%3AFIN
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euroobmočju in 1,4 % v EU kot celoti v letu 2019), pri čemer je za leto 2020 in 2021 
napovedana rast v euroobmočju 1,2 %, za EU pa 1,4 %; prav tako ugotavlja, da se bo 
inflacija po napovedih še znižala, in sicer na 1,2 % v letih 2019 in 2020, saj bodo 
razmere zaradi geopolitičnih napetosti in brexita precej negotove; je zaskrbljen zaradi 
visoke stopnje zasebnega dolga;

Naložbe

5. izraža zaskrbljenost, ker obseg naložb v EU po krizi upada kljub zgodovinsko nizkim 
obrestnim meram, ki trenutno znašajo 3,4 %, saj skupne naložbe v infrastrukturo 
znašajo le 75 % vrednosti pred krizo; ker je 80 % zmanjšanja rezultat krčenja sredstev v 
javnem sektorju, do katerega je prišlo predvsem v državah z neugodnimi 
makroekonomskimi pogoji in velikimi proračunskimi omejitvami v prikrajšanih regijah, 
ki imajo že tako slabo infrastrukturo in slabe socialno-ekonomske rezultate, a tudi, kar 
je presenetljivo, v državah z velikim fiskalnim manevrskim prostorom;

6. podpira ugotovitev Evropskega fiskalnega odbora, da fiskalni okvir ni zaščitil kakovosti 
javnih izdatkov, in pozdravlja predlog odbora glede „zlatega pravila“ za zavarovanje 
javnih naložb; zato poziva k reformi Pakta za stabilnost in rast in k uvedbi zlatega 
pravila, ki bo določalo, da bo v okviru ciljev politike EU izvajanje preudarne fiskalne 
politike potekalo pod enakimi pogoji, kot naložbe; ker bi to moralo zajemati naložbe, 
predvidene za uresničitev zelenega dogovora, digitalne revolucije, ciljev trajnostnega 
razvoja in pravic iz evropskega stebra socialnih pravic, vključno z izdatki za zmanjšanje 
revščine in neenakosti, povezanimi s socialno zaščito, zdravstvenimi storitvami in 
dolgotrajno oskrbo ter izobraževanjem in usposabljanjem;

7. izpostavlja problem prenizke ravni javnih naložb; poziva Komisijo, naj oceni stroške 
neukrepanja na tem področju, predvsem z oceno razlike med potrebo po naložbah in 
dejanskimi naložbami;

8. poziva k zeleni industrijski strategiji za Evropo;

Makroekonomska stabilnost 

9. se strinja s pomisleki iz drugih sklepov Evropskega fiskalnega odbora glede 
procikličnih elementov v fiskalnih pravilih EU, zaradi katerih so morale države članice 
v težkih gospodarskih razmerah prilagoditi svoja gospodarstva in niso uspele izboljšati 
kakovost javnih financ in spodbuditi naložbe; pozdravlja priporočilo Evropskega 
fiskalnega odbora za sedemletni cikel po zgledu večletnega finančnega okvir z 
namenom boljšega usklajevanja javnih računov držav članic in predvsem naložb;

10. ugotavlja, da je raven dolga v vseh državah članicah višja kot pred krizo in da naj bi leta 
2021 presegla 60 %; ugotavlja tudi, da bo v nekaterih državah članicah ta raven višja od 
90 %; poudarja, da fiskalna pravila niso prispevala k zniževanju ravni dolga v zelo 
zadolženih državah, ampak so te ravni še povečala;

11. zagovarja prožnost pri izvajanju Pakta za stabilnost in rast, kot je Komisija predlagala 
leta 2015; meni, da bi bilo treba uvesti še veliko večjo prožnost, da bi spodbudili 
naložbe in ekološki prehod v EU; zato poziva k reformi Pakta za stabilnost in rast in 
uvedbi fiskalne zmogljivosti euroobmočja;
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12. ponovno poziva k evropski stabilizacijski funkciji in evropskemu sistemu 
pozavarovanja za primer brezposelnosti, da bi v času zunanjih pretresov zaščitili 
državljane in zmanjšali pritisk na javne finance ter tako premagali socialna in 
gospodarska neravnotežja;

Makroekonomska neravnotežja

13. ugotavlja, da je Komisija zahtevala poglobljen pregled za 13 držav članic, v katerih so 
bila ugotovljena neravnotežja; se strinja s predlogom iz poročila o mehanizmu 
opozarjanja za leto 2020, da je nujno potrebno ponovno uravnoteženje primanjkljajev in 
presežkov tekočih računov v euroobmočju, ki bi bilo koristno za vse države članice;

14. je zaskrbljen zaradi vse hitrejše rasti cen stanovanjskih nepremičnin;

15. opozarja na pomen učinkovite ureditve bančnega in finančnega sektorja za preprečitev 
nove krize; meni, da mora ta ureditev upoštevati ekološke razmere; poudarja pomen 
dokončne vzpostavitve bančne unije in reforme evropskega mehanizma za stabilnost;

Obdavčenje

16. poziva, naj Svet o davčnih vprašanjih odloča z glasovanjem s kvalificirano večino;

17. poziva, naj se davčna vprašanja sistematično vključijo v priporočila za posamezne 
države, da bi zagotovili ekonomsko skladnost med državami članicami EU in poštenost 
davčnih sistemov EU; meni, da bi priporočila za posamezne države lahko zagotovila 
pošteno ravnotežje med viri prihodkov in bi morala zajemati tudi inovativne elemente 
za spodbujanje zelenega dogovora; meni tudi, da bi ta priporočila morala podpirati 
države članice pri boju proti utaji davkov in agresivnemu davčnemu načrtovanju;

Razmere na trgu dela

18. ugotavlja, da je stopnja zaposlenosti v EU-28 trenutno 73,1 %, kar je doslej najvišje 
zabeleženo letno povprečje, medtem ko je brezposelnost v euroobmočju 7,6-odstotna, v 
EU kot celoti pa 6,3 % ;

19. poudarja, da je glede na raziskavo o delovni sili v EU 8,3 milijona delavcev, ki so 
neprostovoljno zaposleni za krajši delovni čas, od tega dve tretjini žensk; poziva 
Komisijo, naj opravi študijo učinka tega pojava na pokojninske sisteme in javne 
finance;

20. je seznanjen z ugotovitvijo iz poročila o mehanizmu opozarjanja za leto 2020, da je rast 
plač v euroobmočju nižja, kot bi bilo na podlagi zgodovinskih podatkov pričakovati 
glede na sedanje stopnje brezposelnosti, in da to vpliva na stopnjo inflacije; poudarja, da 
trenutna nizka produktivnost in nizka inflacija skupaj s strukturnimi reformami, ki 
kolektivna pogajanja prenašajo na raven podjetij, škodujejo rasti plač in povzročajo 
večjo dohodkovno neenakost ter večje število revnih zaposlenih, saj je skoraj vsak 
deseti zaposleni Evropejec reven; skladno s tem zagovarja rast plač;

21. meni, da je zelo zaskrbljujoče, da je v nekaterih državah dohodkovna neenakost višja 
kot pred krizo in je pogosto povezana z neenakimi priložnostmi pri dostopu do 
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izobraževanja, usposabljanja in socialnega varstva;

22. poudarja, da je tveganje revščine ali socialne izključenosti leta 2017 prizadelo 113 
milijonov ljudi ali 22,5 % prebivalstva;

23. poudarja, da morajo enakost med ženskami in moškimi, vključevanje načela enakosti 
spolov in vključevanje vidika spolov v pripravo proračuna postati bistveni elementi 
evropskega semestra in da morajo voditi k ukrepom za zmanjšanje razlik med plačami, 
karierami in pokojninami moških in žensk (v EU slednja trenutno znaša 40 %); 

24. pozdravlja predloge iz letnega pregleda trajnostne rasti 2020 za spodbujanje socialne in 
regionalne konvergence k boljšim življenjskim in delovnim pogojem v EU;

Prevzemanje odgovornosti v evropskem semestru

25. poudarja časovne omejitve sedanjega procesa evropskega semestra, ki ovirajo polno 
razpravo in ustrezno udeležbo organizacij civilne družbe, socialnih partnerjev ter celo 
nacionalnih parlamentov in Evropskega parlamenta v procesu ter znatno prispevajo k 
pomanjkanju občutka odgovornosti in slabšemu izvajanju; poziva, naj se cikel semestra 
podaljša na dvoletno ali triletno obdobje z možnostjo pregleda v primeru velikih 
gospodarskih pretresov;

26. se veseli večje udeležbe Evropskega parlamenta in nacionalnih parlamentov v procesu 
evropskega semestra in vzpostavitve institucionaliziranega dialoga s Komisijo, 
socialnimi partnerji, lokalnimi in regionalnimi organi in civilno družbo tako na ravni 
EU kot na nacionalni ravni, da bi še dodatno okrepili demokratično legitimnost procesa;

27. poziva deležnike, naj v tem potrebnem naslednjem koraku vzpostavijo okrepljene 
mehanizme demokratične odgovornosti na ravni EU in na nacionalni ravni, obenem pa 
naj formalizirajo nadzorno vlogo Evropskega parlamenta v evropskem semestru; poziva 
Komisijo in države članice, naj okrepijo socialni dialog, tudi v zvezi s priporočili za 
posamezne države, in naj začnejo dialog s socialnimi partnerji;

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

Evropska komisija v svojem sporočilu o letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 opozarja 
na nujnost in resnost razmer, ki so posledica podnebnih sprememb in izgube biotske 
raznovrstnosti. Ob sklicevanju na podatke IPCC in na vse številnejše okoljske nesreče 
poziva k „boju proti podnebnim spremembam“ in k ukrepanju.

„Namen (naše) dolgoročne strategije je potrditi zavezanost Evrope svetovnim podnebnim 
ukrepom in predstaviti vizijo za doseganje ničelne stopnje neto emisij toplogrednih plinov do 
leta 2050 po prehodu, ki mora biti pravičen in ekonomsko uspešen“, pojasnjuje in opisuje 
Evropsko unijo kot vodilno v boju proti vzrokom podnebnih sprememb.

Poročevalka pozdravlja to spremembo smeri. Opozarja pa, da ta vključuje temeljito 
prenovo gospodarske vizije, ki sta jo doslej zagovarjala Evropska unija in euroobmočje. 
Tudi evropski zeleni dogovor, ki je vodilni projekt Komisije, predpostavlja skladno javno 
politiko.

Eden od prvih korakov je pregledati pristop, ki je bil sprejet v okviru evropskega 
semestra, ter njegovo metodologijo. Tako se letni pregled rasti odslej imenuje letna strategija 
za trajnostno rast. Ta sprememba je prvi korak k ozaveščanju, vendar ne bo zadostovala. Izziv 
današnjega dne je doseči, da bi naš gospodarski sistem ponovno služil družbi ter da se pri 
tem upoštevajo naravne omejitve našega planeta.

Evropski semester za ekološki in socialni prehod.

Evropski semester 2020 mora zagotoviti priložnost, da se vse naše gospodarske politike 
uskladijo in usmerijo v ekološki in socialni prehod in sicer z vključitvijo okoljskih 
kazalnikov ter kazalnikov za dobro počutje in boj proti socialni in okoljski revščini: 
jasno mora določiti cilj za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in, ob upoštevanju 
povezanosti naših gospodarstev na svetovni ravni, natančno oceniti naš okoljski dolg, 
ogljični proračun in raven uvoženih emisij.

Sprejetje takšnih kazalnikov pa ne bi bilo smiselno brez reforme t.i. „dvojčka“ in 
„šesterčka“ in brez pregleda pakta za stabilnost in rast kot celote. Zato pozivamo k 
nujnemu sprejetju zlatega pravila za javne naložbe, ki bi omogočilo financiranje javnih 
storitev za državljane. V času, ko je okoljska kriza očitno postala izziv za preživetje in 
varnost evropskega prebivalstva, je nujno, da se zasebne naložbe v državah članicah 
nadomestijo z javnimi naložbami. Euroobmočje že več let trpi zaradi strukturnega 
pomanjkanja javnih naložb. Vlaganje v ekološki in socialni prehod, izobraževanje, skupno 
infrastrukturo in zdravje bi omogočilo prilagajanje naših gospodarstev sodobnim izzivom, 
ustvarjanje delovnih mest, zlasti v prehodnih sektorjih, obenem pa preprečilo stroške, ki 
nastajajo zaradi nevlaganja.

Reforma, ki je zaradi preteklih neuspehov nujna 

Makroekonomski kazalniki euroobmočja so se v zadnjih letih sicer izboljšali, vendar pa sta se 
v državah članicah zaskrbljujoče povečala socialna neenakost in število revnih 
zaposlenih, opazno pa je tudi pomanjkanje konvergence med državami članicami v 
smislu življenjskega standarda. Iz tega jasno izhaja, da gospodarstvo ne prispeva v celoti k 



PE645.031v01-00 10/10 PR\1195422SL.docx

SL

izboljšanju socialne države v euroobmočju. Zato je treba uvesti strožja socialna merila, 
obenem pa povečati plače in zaščititi sisteme socialne zaščite.

Pričakovanega učinka niso imele niti dosedanje politike, katerih cilj je bil oživeti rast in 
zmanjšanje ravni javnega dolga.

Ker ekološki in socialni prehod pomeni stabilno makroekonomsko okolje brez nepoštene 
davčne in socialne konkurence, bo poročevalka zagovarjala tudi druge prednostne naloge, ki 
so:

 harmonizacija evropskih davčnih ureditev in preprečevanje izogibanja davkom, 
da bi dejansko dosegli davčno pravičnost;

 stroga ureditev bančnega in finančnega sistema, ki naj upošteva tveganja za okolje 
in si prizadeva za poglobitev bančne unije;

 natančen nadzor zasebnega zadolževanja, ki je vzrok za makroekonomsko 
destabilizacijo;

 evropska minimalna plača, zlasti pa višje plače: da bi povečanje kupne moči 
državljanov in oživitev gospodarstva dosegli na učinkovitejši način kot z ukrepi, ki se 
izvajajo sedaj, ko se na primer zmanjšujejo prispevki za socialno varnost.

Sprememba metodologije

Kar zadeva metodologijo, poročevalka poziva k tesnemu sodelovanju z nacionalnimi 
parlamenti, sindikati, nevladnimi organizacijami ter lokalnimi in regionalnimi organi v 
procesu reforme evropskega semestra. S takim sodelovanjem bi omogočili pristen 
demokratičen dialog, obenem pa zagotovili, da bodo ukrepi ustrezni in sprejemljivi.

Pri usklajevanju ukrepov, sprejetih v okviru ciljev OZN za trajnostni razvoj, evropskega 
zelenega dogovora in reforme Pakta za stabilnost in rast ter pri razsojanju o njih mora biti 
vloga Evropskega parlamenta polna in celovita.


