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GOSPODARSKO UPRAVLJANJE

Gospodarsko upravljanje se nanaša na sistem institucij in postopkov za doseganje ciljev
Unije na gospodarskem področju, to je usklajevanje gospodarskih politik za spodbujanje
gospodarskega in socialnega napredka za EU in njene državljane. Finančna, davčna
in gospodarska kriza, ki je nastopila leta 2008, je pokazala, da EU potrebuje model
gospodarskega upravljanja, ki bi bil učinkovitejši od dotedanjega gospodarskega in davčnega
usklajevanja. Na področju gospodarskega upravljanja je prišlo do sprememb, med drugim
glede okrepljenega usklajevanja in nadzora nad davčno in makroekonomsko politiko, določen
pa je bil tudi okvir za obvladovanje finančnih kriz.

PRAVNA PODLAGA

— Člen 3 Pogodbe o Evropski uniji (PEU);

— členi 2–5, 119–144 in 282–284 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU);

— protokoli, priloženi PDEU: protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem,
protokol št. 13 o konvergentnih merilih in protokol št. 14 o Euroskupini.

CILJI

A. Določbe Pogodb
V preambuli PEU je zapisano, da so države članice trdno odločene, da „okrepijo in uskladijo
svoja gospodarstva ter ustanovijo ekonomsko in monetarno unijo“.
Člen 3 PEU določa, da si Unija „prizadeva (...) za trajnostni razvoj Evrope, ki temelji
na uravnoteženi gospodarski rasti in stabilnosti cen, za visoko konkurenčno socialno tržno
gospodarstvo, usmerjeno v polno zaposlenost in socialni napredek (...)“.
Členi 2, 5 in 119 PDEU so podlaga za gospodarsko usklajevanje: od držav članic zahtevajo, da
svoje gospodarske politike obravnavajo kot zadevo skupnega pomena in jih tesno usklajujejo.
Področja in oblike usklajevanja so določene v členu 121, ki določa postopek v zvezi s splošnimi
(širše smernice gospodarskih politik) in posebnimi, posameznim državam namenjenimi
priporočili glede politik, in členu 126, ki določa postopek, ki se uporablja v primeru čezmernega
javnofinančnega primanjkljaja (4.2.1).
Členi 136–138 vsebujejo posebne določbe za države članice, katerih valuta je evro, od katerih
se zahteva, da okrepijo usklajevanje in nadzor proračunske discipline in gospodarskih politik.
Poleg tega naslov IX o zaposlovanju določa, da morajo biti politike zaposlovanja usklajene in
skladne z gospodarskimi politikami, kot določajo širše smernice (člen 146) (5.10.3).
B. Področja, ki spadajo pod gospodarsko upravljanje
Finančna, davčna in gospodarska kriza, ki se je začela leta 2008, je pokazala, da so
finančna, proračunska in makroekonomska neravnovesja tesno povezana med seboj, ne samo

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_4.2.1.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_5.10.3.pdf
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v okviru nacionalnih meja, ampak tudi na ravni EU, še bolj pa v državah evroobmočja. Zato
okrepljeni sistem gospodarskega upravljanja, ki je bil vzpostavljen leta 2011 in je še vedno
v razvoju, zajema več gospodarskih področij, tudi davčne politike, makroekonomska vprašanja,
obvladovanje krize, makro finančni nadzor in naložbe.

DOSEŽKI

A. Gospodarsko usklajevanje do leta 2011
Do leta 2011 je usklajevanje gospodarskih politik temeljilo predvsem na soglasju brez pravno
zavezujočih pravil, razen v okviru davčne politike, ki je opredeljen v Paktu za stabilnost in
rast (4.2.1). Obseg gospodarskega usklajevanja je bil širok, možne so bile različne oblike
sodelovanja, odvisno od tega, kako zavezujoč je bil sporazum o sodelovanju:
— sodelovanje z izmenjavo informacij, npr. makroekonomski dialog, vzpostavljen na

Evropskem svetu v Kölnu leta 1999;

— sodelovanje kot orodje za obvladovanje krize, npr. vzpostavitev evropskega mehanizma za
finančno stabilizacijo maja 2010;

— odprta metoda usklajevanja, v skladu s katero države članice določijo skupne cilje, vendar
se same odločijo, kako jih bodo dosegle (npr. lizbonska strategija, oblikovana marca 2000,
v okviru katere evropski voditelji spodbujajo države članice, naj določijo primerjalna
merila, opredelijo najboljše prakse in izvajajo ustrezne politike);

— delegiranje politike, pri čemer se lahko celotna pristojnost za določeno politiko prenese na
eno samo institucijo (monetarna politika (4.1.3) je bila na primer prenesena na Evropsko
centralno banko, konkurenčna politika (3.2.1) pa na Komisijo.

B. Gospodarsko upravljanje po letu 2011
Kriza je razkrila temeljne težave in nevzdržne trende v številnih evropskih državah, pokazala
pa je tudi, kako zelo soodvisna so gospodarstva EU. Izkazalo se je, da je za obravnavanje težav
ter za pospešitev rasti in ustvarjanja delovnih mest v prihodnosti potrebnega več usklajevanja
gospodarskih politik v vsej EU. V ta namen je bil pregledan in okrepljen sistem organov in
postopkov za gospodarsko usklajevanje v EU, in sicer leta 2011 (s sprejetjem „šesterčka“),
leta 2012 (s predlogi za „bančno unijo“ in vzpostavitvijo evropskega mehanizma za stabilnost),
leta 2013 (s sprejetjem „dvojnega svežnja“), leta 2014 (z vzpostavitvijo enotnega mehanizma
nadzora in enotnega mehanizma za reševanje) in leta 2015 (z vzpostavitvijo evropskega sklada
za strateške naložbe).
1. Okrepljen gospodarski in proračunski nadzor ter njuno usklajevanje v skladu z evropskim
semestrom
Okrepljeno upravljanje zajema: nov usklajen delovni model – evropski semester – za razpravo
o gospodarskih in proračunskih prednostnih nalogah ter njihovo usklajevanje; strožji nadzor EU
nad davčnimi politikami v okviru Pakta za stabilnost in rast (4.2.1); nova orodja za odpravo
makroekonomskih neravnovesij (4.2.2); nove instrumente za reševanje držav članic v finančni
stiski (4.2.3).
Evropski semester je šestmesečno obdobje v vsakem letu, v katerem se uskladijo proračunske,
makroekonomske in strukturne politike držav članic, da lahko države članice že zgodaj
v nacionalnem proračunskem postopku in pri drugih vidikih oblikovanja gospodarskih politik
upoštevajo stališča EU. Cilj je zagotoviti, da se vse politike preučijo in ocenijo skupaj in da se

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_4.2.1.pdf
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vključijo področja politik, ki prej niso bila sistematično pod gospodarskim nadzorom, kot so
makroekonomsko neravnovesje in finančna vprašanja. Ključne faze evropskega semestra so:
— Pozno jeseni Evropska komisija predstavi letni pregled rasti, v katerem določi naloge

EU, ki so po njenem mnenju prednostne v prihajajočem letu, kar zadeva gospodarske
in proračunske politike in politike trga dela ter druge reforme za pospešitev rasti in
zaposlovanja. Komisija predlaga za evroobmočje kot celoto posebna priporočila, o katerih
nato razpravljata Svet in jih spomladi odobri Evropski svet. Komisija objavi tudi poročilo
o mehanizmu opozarjanja, v katerem ugotavlja, katerim državam grozijo makroekonomska
neravnovesja.

— Aprila države članice predložijo svoje načrte za zdrave javne finance (programi za
stabilnost in konvergenco) ter reforme in ukrepe za doseganje pametne, trajnostne in
vključujoče rasti (nacionalni programi reform). Ta skupna predložitev omogoča, da se
upoštevajo dopolnjevanja in učinki prelivanja davčnih in strukturnih politik.

— Maja Komisija oceni nacionalne programe reform in programe za stabilnost in
konvergenco ter napredek držav članic pri doseganju ciljev strategije Evropa 2020
in odpravi makroekonomskih neravnovesij. Na podlagi teh ocen poda priporočila za
posamezne države, o katerih nato razpravljajo različne sestave Sveta.

— Junija/julija Evropski svet odobri priporočila za posamezne države, ki so uradno sprejeta na
zasedanju Sveta v juliju, s čimer je zaključen letni cikel „evropskega semestra“ na ravni EU.

Prvi „evropski semester“ se je izvajal leta 2011. Razprave na ravni EU o davčni politiki,
makroekonomskih neravnovesjih, vprašanjih finančnega sektorja in strukturnih reformah za
okrepitev rasti potekajo hkrati v času evropskega semestra, preden države članice oblikujejo
osnutke proračunskih načrtov za prihodnje leto ter jih nacionalnim parlamentom predložijo
v razpravo v drugi polovici leta („nacionalni semester“). Države članice evroobmočja pred
dokončanjem svojih proračunov predložijo osnutke proračunskih načrtov Komisiji, ki o njih
poda svoje mnenje, ter Euroskupini, ki jih oceni.
2. Z namenom ozdravitve finančnega sektorja je EU oblikovala nova pravila in vzpostavila
evropske nadzorne organe za preprečevanje kriz ter za zagotovitev ustreznega reguliranja in
nadzora vseh finančnih akterjev. Nedavno so bili ti organi vključeni v bolj popolno bančno unijo
(4.2.4).
C. Akterji
Evropski svet določa usklajene politične prednostne naloge in oblikuje smernice na najvišji
ravni. Svet sprejema priporočila in sklepe na podlagi predlogov Komisije. Komisija pripravlja
osnutke teh priporočil in sklepov ter spremlja njihovo izvajanje. Države članice so pristojne
za nacionalna poročila, izmenjavo informacij ter izvajanje priporočil in sklepov Sveta.
Euroskupina (ki jo sestavljajo finančni ministri držav članic, ki so uvedle evro) obravnava
vprašanja s področja evropske monetarne unije, običajno pred zasedanjem Ekonomsko-
finančnega sveta, in upravlja evropski mehanizem za stabilnost. Evropska centralna banka
sodeluje pri sklepih Euroskupine, ki se nanašajo na vprašanja, povezana z monetarno politiko ali
politiko menjalnega tečaja. Ekonomsko-finančni odbor podaja mnenja in pripravlja delo Sveta,
enako nalogo pa imata tudi Odbor za ekonomsko politiko in delovna skupina Euroskupine.

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Od začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe je Parlament zakonodajalec pri določanju pravil za
večstranski nadzor (člen 121(6) PDEU).

http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/sl/FTU_4.2.4.pdf
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Zakonodajni akti, povezani z gospodarskim upravljanjem, so vzpostavili gospodarski dialog.
Za krepitev dialoga med institucijami Unije, zlasti Parlamentom, Svetom in Komisijo, ter
za zagotovitev večje preglednosti in odgovornosti lahko pristojni odbor Parlamenta povabi
predsednika Sveta, Komisijo, predsednika Evropskega sveta ali predsednika Euroskupine, da
razpravljajo o svojih odločitvah ali predstavijo svoje dejavnosti v okviru evropskega semestra.
V okviru tega dialoga lahko Parlament državi članici, na katero se nanaša sklep Sveta v postopku
v zvezi s čezmernim primanjkljajem ali postopku v zvezi s čezmernim neravnovesjem, ponudi
možnost sodelovanja pri izmenjavi mnenj.
V okviru evropskega semestra Parlament v posebnih resolucijah izrazi svoje mnenje o letnem
pregledu rasti, pri čemer upošteva tudi prispevke, zbrane na srečanju z nacionalnimi parlamenti
v okviru parlamentarnega tedna o evropskem semestru, ki poteka v začetku leta. Pozno jeseni
Parlament izrazi svoje mnenje o tekočem ciklusu evropskega semestra (vključno s priporočili
za posamezne države, ki jih sprejme Svet) ob upoštevanju izidov skupne seje s predsedniki
pristojnih odborov nacionalnih parlamentov.
Parlament spodbuja udeležbo nacionalnih parlamentov v okviru letnih srečanj s člani ustreznih
odborov teh parlamentov. V skladu s pravnimi in političnimi ureditvami posameznih držav
članic bi morali biti nacionalni parlamenti ustrezno vključeni tudi v evropski semester in
v pripravo programov za stabilnost in konvergenco ter nacionalnih programov reform, da bi
povečali preglednost sprejetih odločitev, zavezanost tem odločitvam ter odgovornost zanje.
Alice Zoppè
07/2017
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