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OKVIR EU ZA FISKALNO POLITIKO

Za zagotovitev stabilnosti ekonomske in monetarne unije je potreben trden okvir za
preprečevanje nevzdržnih javnih financ. Reforma (del tako imenovanega šesterčka), ki
spreminja Pakt za stabilnost in rast, je začela veljati konec leta 2011. Medvladna Pogodba
o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju je vključno s fiskalnim dogovorom začela veljati
na začetku leta 2013. Uredba o ocenjevanju nacionalnih osnutkov proračunskih načrtov (del
tako imenovanega dvojnega svežnja) je začela veljati maja 2013.

PRAVNA PODLAGA

— Členi 3, od 119 do 144, 136, 219 ter od 282 do 284 Pogodbe o delovanju Evropske unije
(PDEU) ter

— Protokol (št. 12) o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem in Protokol (št. 13)
o konvergenčnih merilih, ki sta priložena PDEU.

CILJI

Namen strukture fiskalnih politik Evropske unije je vzpostaviti trden in učinkovit okvir za
usklajevanje in nadzor fiskalnih politik držav članic. Reforme strukture iz obdobja 2011–2013
so neposreden odziv na krizo državnega dolga, ki je razkrila potrebo po strožjih pravilih glede na
učinke prelivanja, ki jih povzročajo nevzdržne javne finance v evroobmočju. Spremenjeni okvir
se zato opira na izkušnje, pridobljene na podlagi pomanjkljivosti prvotne zasnove evropske
monetarne unije, in skuša okrepiti vodilno načelo zdravih javnih financ, določeno v členu 119(3)
PDEU.

DOSEŽKI

A. Pakt za stabilnost in rast
Temeljna pravna podlaga Pakta za stabilnost in rast je primarna zakonodaja Unije, in sicer
člen 121 PDEU (večstranski nadzor), člen 126 PDEU (postopek v zvezi s čezmernim
primanjkljajem) in Protokol št. 12 o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Sekundarna
zakonodaja Unije natančneje določa, kako je treba izvajati pravila in postopke iz Pogodbe. Prvi
sveženj o gospodarskem upravljanju („šesterček“) je začel veljati 13. decembra 2011 ter uvaja
reforme in spremembe pravil iz Pakta za stabilnost in rast. Spremenjeni Pakt za stabilnost in
rast zagotavlja glavne instrumente za nadzor fiskalnih politik držav članic (preventivni del)
in zmanjšanje čezmernih primanjkljajev (korektivni del). Pakt je v sedanji obliki sestavljen iz
naslednjih instrumentov:
— Uredba Sveta (ES) št. 1466/97 z dne 7. julija 1997 o okrepitvi nadzora nad proračunskim

stanjem ter o nadzoru in usklajevanju gospodarskih politik, kot je bila spremenjena
z Uredbo Sveta (ES) št. 1055/2005 z dne 27. junija 2005 in Uredbo (EU) št. 1175/2011
z dne 16. novembra 2011. Ta uredba predstavlja preventivni del;
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— Uredba Sveta (ES) št. 1467/97 z dne 7. julija 1997 o pospešitvi in razjasnitvi izvajanja
postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta
(ES) št. 1056/2005 z dne 27. junija 2005 in Uredbo Sveta (EU) št. 1177/2011 z dne
8. novembra 2011. Ta uredba predstavlja korektivni del;

— Uredba (EU) št. 1173/2011 z dne 16. novembra 2011 o učinkovitem izvrševanju
proračunskega nadzora v evroobmočju;

— kodeks ravnanja, pri katerem gre za mnenje Ekonomsko-finančnega odbora (Odbor Sveta
za ekonomske in finančne zadeve), prav tako vsebuje določbe o izvajanju Pakta za
stabilnost in rast in ponuja smernice o obliki in vsebini programov za stabilnost in
konvergenco. Čeprav je kodeks ravnanja z uradnega vidika na nižji ravni kot uredba,
je pomemben že zaradi dejstva, da podaja, kako izvajati Pakt za stabilnost in rast
v praksi. Najnovejša različica Kodeksa, objavljena julija 2016, vsebuje določbe glede
prilagodljivosti v okviru obstoječih pravil Pakta za stabilnost in rast (prek tako imenovanih
klavzul o naložbah in strukturnih reformah in prek matrice, ki v preventivnem delu pakta
določa uspešna in neuspešna gospodarska obdobja). Te določbe temeljijo na skupnem
dogovorjenem stališču o prilagodljivosti v okviru Pakta za stabilnost in rast, ki ga je sprejel
Ekonomsko-finančni odbor novembra 2015, Svet ECOFIN pa ga je podprl februarja 2016.
Razprava se je začel na podlagi sporočila Komisije o prilagodljivosti iz januarja 2015.

1. Preventivni del Pakta za stabilnost in rast
Cilj preventivnega dela je zagotoviti zdrave javne finance z večstranskim nadzorom na podlagi
člena 121 PDEU. Spremenjena Uredba št. 1466/97 in nova Uredba št. 1173/2011 sta temelj
v okviru sekundarne zakonodaje.
Ključni koncept nadzora in usmerjanja je srednjeročni proračunski cilj, določen za vsako državo
posebej. Srednjeročni proračunski cilj za vsako državo mora biti v razponu med −1 % BDP
in izravnanim proračunskim stanjem ali presežkom, brez upoštevanja cikličnih učinkov ter
enkratnih in začasnih ukrepov. Ta cilj je treba revidirati vsaka tri leta ali ob uvedbi bistvenih
strukturnih reform, ki vplivajo na fiskalni položaj. Ključni instrumenti preventivnega dela Pakta
za stabilnost in rast so programi za stabilnost in konvergenco.
Programi za stabilnost in konvergenco
Predložitev: Vsaka država članica mora kot del večstranskega nadzora iz člena 121 PDEU
aprila vsako leto Komisiji in Svetu predložiti program za stabilnost (velja za države članice
evroobmočja) ali program za konvergenco (velja za države, ki niso članice evroobmočja).
Programi za stabilnost morajo med drugim vključevati srednjeročne proračunske cilje,
prilagoditvene poti za njihovo dosego in analizo scenarijev, v kateri so proučeni učinki
sprememb glavnih temeljnih ekonomskih predpostavk na fiskalni položaj. Osnova za izračun
morajo biti najverjetnejši (ali preudarnejši) makrofiskalni scenariji. Ti programi se objavijo.
Ocenjevanje: Svet na podlagi ocene Komisije in Ekonomsko-finančnega odbora prouči
programe. Prouči zlasti napredek pri uresničevanju srednjeročnih proračunskih ciljev. Novost
v spremenjenem Paktu za stabilnost in rast je izrecno upoštevanje gibanja odhodkov v oceni.
Mnenje: Svet na priporočilo Komisije in po posvetovanju z Ekonomsko-finančnim odborom
pripravi mnenje o programu. Svet lahko v svojem mnenju države članice pozove, naj prilagodijo
program. Mnenje je pomemben del priporočil za posamezno državo, ki jih ob koncu vsakega
evropskega semestra sprejme Svet.
Spremljanje: Komisija in Svet spremljata izvajanje programov za stabilnost ali konvergenco.
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Zgodnje opozarjanje: Komisija v primeru znatnih odklonov od prilagoditvene poti za
dosego srednjeročnega proračunskega cilja zadevni državi članici pošlje opozorilo v skladu
s členom 121(4) PDEU (člena 6 in 10 spremenjene Uredbe št. 1466/97). To opozorilo se izda
v obliki priporočila Sveta o potrebnih prilagoditvah politik, ki jih mora izvesti zadevna država
članica.
Sankcije: Spremenjeni Pakt za stabilnost in rast za države članice evroobmočja predvideva tudi
možnost naložitve sankcij v obliki obrestnega depozita v višini 0,2 % BDP iz prejšnjega leta, če
zadevna država članica ne sprejme primernih prilagoditvenih ukrepov. Prav tako so predvidene
denarne kazni za manipulacijo s podatki o dolgu ali primanjkljaju.
Evropski semester: Predložitev in ocena programov za stabilnost ali konvergenco sta del
evropskega semestra, ki je širši proces usklajevanja gospodarskih politik v Evropski uniji in ki
vključuje preventivni del Pakta za stabilnost in rast.
2. Korektivni del Pakta za stabilnost in rast
Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem
Namen postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem je preprečiti čezmerne primanjkljaje in
zagotoviti njihovo takojšnje zmanjšanje. Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem urejajo
člen 126 PDEU, Protokol (št. 12), priložen Pogodbi, ter spremenjena Uredba (ES) št. 1467/97
in nova Uredba (EU) št. 1173/2011.
V skladu s spremenjenim Paktom za stabilnost in rast se postopek v zvezi s čezmernim
primanjkljajem sproži na podlagi merila primanjkljaja ali merila dolga:
— Merilo primanjkljaja: javnofinančni primanjkljaj šteje za čezmernega, če je višji od

referenčne vrednosti, ki znaša 3 % BDP po tržnih cenah, ali

— Merilo dolga: dolg je višji od 60 % BDP, letno ciljno zmanjšanje dolga, ki presega mejo
60 %, za 1/20 pa v zadnjih treh letih ni bilo doseženo.

Spremenjena uredba vsebuje tudi določbe, ki pojasnjujejo, kdaj se bo primanjkljaj, če je višji
od navedene referenčne vrednosti, štel za izrednega (posledica izrednega dogodka ali resnega
gospodarskega upada ipd.) ali začasnega (kadar napovedi kažejo, da se bo primanjkljaj po koncu
izrednega dogodka ali upada zmanjšal pod referenčno vrednost).
Odstavki od 3 do 6 člena 126 PDEU določajo postopek za oceno in odločitev, ali je primanjkljaj
čezmeren. Če država članica ne izpolnjuje vsaj enega od obeh meril ali obstaja tveganje, da ga
ne bo izpolnila, Komisija pripravi poročilo. Ekonomsko-finančni odbor pripravi mnenje o tem
poročilu. Če Komisija ugotovi, da obstaja čezmerni primanjkljaj (ali da lahko nastane), pošlje
mnenje zadevni državi članici in obvesti Svet. Svet na predlog Komisije dokončno odloči, ali
čezmerni primanjkljaj obstaja (člen 126(6) PDEU), in nato na priporočilo Komisije sprejme
priporočilo, ki ga naslovi na zadevno državo članico (člen 126(7) PDEU) in v katerem je
določen največ šestmesečni rok, v katerem mora država članica sprejeti učinkovite ukrepe za
zmanjšanje primanjkljaja. Če Svet ugotovi, da ti ukrepi niso bili sprejeti, lahko priporočilo
objavi (člen 126(8) PDEU). Če država članica vztraja pri neuresničevanju priporočil Sveta,
se lahko Svet odloči za poziv državi članici, naj v določenem roku sprejme ustrezne ukrepe
(člen 126(9) PDEU).
Sankcije: Postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem v primerih neupoštevanja zahtev
predvideva tudi sankcije (člen 126(11) PDEU). Za države članice evroobmočja je ta sankcija
načeloma denarna kazen, sestavljena iz stalnega dela (0,2 % BDP) in spremenljivega dela
(največ 0,5 % BDP za oba dela skupaj).
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Uredba (EU) št. 1173/2011 o učinkovitem izvrševanju proračunskega nadzora v evroobmočju
predvideva dodatne sankcije za države članice evroobmočja. Sankcije se naložijo v različnih
fazah postopka v zvezi s čezmernim primanjkljajem ter vključujejo brezobrestne depozite
v višini 0,2 % BDP in denarno kazen v višini 0,2 % BDP iz prejšnjega leta. Ista uredba
predvideva tudi sankcije za potvarjanje statističnih podatkov.
B. Fiskalni pakt
Na zasedanju Evropskega sveta v marcu 2012 so vse države članice razen Združenega
kraljestva in Češke republike podpisale medvladno Pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in
upravljanju v ekonomski in monetarni Uniji, katere fiskalni del je fiskalni pakt (pogodbe ni
podpisala niti Hrvaška – ne pred pristopom k EU 1. julija 2013 ne po njem). Fiskalni pakt
predvideva vključitev „zlatega pravila“ o uravnoteženem proračunu s spodnjo mejo strukturnega
primanjkljaja v višini 0,5 % BDP (če je javni dolg nižji od 60 % BDP, velja nižja stopnja
1 % BDP) v nacionalno zakonodajo, po možnosti na ravni ustave („omejitev zadolževanja“).
Če določene države članice tega pravila ne izvajajo ustrezno, lahko druge države članice proti
njim sprožijo postopke na Sodišču Evropske unije. Dodatne določbe med drugim vključujejo
samodejno sprožitev popravnega mehanizma in stroga pravila za države, ki so v postopku
v zvezi s čezmernim primanjkljajem. Poudariti je treba, da bo finančna pomoč v okviru
evropskega mehanizma za stabilnost zagotovljena le državam članicam, ki so podpisale fiskalni
pakt.
C. Nadaljnje reforme za krepitev gospodarskega upravljanja v evroobmočju
Reforme gospodarskega upravljanja v Uniji in okvira fiskalnih politik iz obdobja 2011–2013
vključujejo spremenjena pravila Pakta za stabilnost in rast ter medvladno Pogodbo o stabilnosti,
usklajevanju in upravljanju, katerih namen je nadaljnja okrepitev gospodarskega upravljanja
v evroobmočju (dvojček):
— Uredba (EU) št. 473/2013 z dne 21. maja 2013 o skupnih določbah za spremljanje

in ocenjevanje osnutkov proračunskih načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega
primanjkljaja držav članic v evroobmočju in

— Uredba (EU) št. 472/2013 z dne 21. maja 2013 o okrepitvi gospodarskega in proračunskega
nadzora v državah članicah evroobmočja, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave
v zvezi z njihovo finančno stabilnostjo.

Glavni elementi prve uredbe zagotavljajo skupne proračunske časovne okvire za vse države
članice evroobmočja ter pravila za spremljanje in ocenjevanje proračunskih načrtov držav
članic s strani Komisije. V primeru resnih kršitev pravil Pakta za stabilnost in rast lahko
Komisija zahteva revizijo načrtov. Uredba poleg tega določa, da morajo države članice
evroobmočja, za katere je bil uveden postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem, predstaviti
program ekonomskega partnerstva, v katerem so podrobno navedeni ukrepi politike in
strukturne reforme, ki so potrebni za zagotovitev učinkovitega in trajnega zmanjšanja čezmernih
primanjkljajev. Svet na predlog Komisije sprejema mnenja o programih ekonomskega
partnerstva.
Druga uredba zadeva države članice, ki so jih prizadele ali jim grozijo resne težave v zvezi
z njihovo finančno stabilnostjo. Določa pravila za okrepljeni nadzor, finančno pomoč in nadzor
po izteku programa (dokler ni odplačanih vsaj 75 % prejete finančne pomoči).
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VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Evropski parlament je sozakonodajalec pri opredeljevanju podrobnih pravil o večstranskem
nadzoru (člen 121(6) PDEU) in je vključen v posvetovanja o sekundarni zakonodaji, na
podlagi katere se izvaja postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem (člen 126(14) PDEU).
Spremenjeni Pakt za stabilnost in rast vsebuje nov instrument, tj. gospodarski dialog, ki daje
Parlamentu pomembno vlogo v trenutnem okviru za fiskalne politike, saj pooblašča pristojni
odbor Parlamenta, da k razpravi povabi predsednika Sveta, Komisijo, predsednika Evropskega
sveta, predsednika Euroskupine in, če je to ustrezno, državo članico. Parlament je redno
obveščen tudi o uporabi uredb. Poleg tega se bodo odslej pristojnosti Komisije, da uvede dodatne
zahteve za poročanje v okviru nove uredbe za spremljanje in ocenjevanje osnutkov proračunskih
načrtov ter zagotavljanje zmanjšanja čezmernega primanjkljaja držav članic v evroobmočju,
obnavljale vsaka tri leta, Parlament in Svet pa jih bosta lahko preklicala.
Jost Angerer
10/2017
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