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Vprašanje za ustni odgovor O-000068/2015 

za Komisijo 
Člen 128 poslovnika 

Burkhard Balz, Alain Lamassoure, Pablo Zalba Bidegain 
v imenu skupine PPE 

Sylvie Goulard, Sophia in 't Veld, Ramon Tremosa i Balcells, Nils Torvalds, Petr Ježek, Philippe 

De Backer, Michael Theurer 
v imenu skupine ALDE 

Zadeva: Preglednost pri izvajanju pakta za stabilnost in rast 

Za verodostojnost pakta za stabilnost in rast, zlasti uredbi (ES) št. 1466/97 in št. 1467/97, je 
pomembno, da se njegova pravila pregledno, dosledno in pravično uporabljajo v vseh državah 
članicah, pa tudi pravočasno in na osnovi preudarne ekonomske analize. 

1. Ali lahko Komisija pojasni svojo metodologijo za gospodarske ocene v okviru pakta za 
stabilnost in rast? Ali lahko pojasni, kdaj uporablja gospodarske analize od zgoraj navzdol in 
kdaj analize od spodaj navzgor, da bi ocenila reformna prizadevanja držav članic? Ali lahko 
pojasni razlike v pristopu in rezultatih ocen, pa tudi njihove učinke na izvajanje pravil pakta za 
stabilnost in rast? 

2. Ali lahko Komisija objavi svoje gospodarske ocene od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor za 
vse države članice ter za vsak primer navede, katera ocena je bila uporabljena kot osnova za 
priporočila Sveta od začetka veljavnosti šesterčka? Ali lahko objavi zlasti ekonomske analize 
od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor, ki so bile osnova za priporočilo Sveta z dne 27. 
februarja 2015? 

3. Ali Komisija ocenjuje, da je njeno sporočilo COM(2015)0012, ki ga navaja tudi v svojem 
priporočilu Svetu, povsem pravno združljivo s pravili in kodeksom ravnanja pakta za stabilnost 
in rast, zlasti kar zadeva obravnavo večjih strukturnih reform v preventivnem in korektivnem 
delu pakta? Ali namerava v skladu z Uredbo (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do 
dokumentov svoje pravno mnenje objaviti, da bi zagotovila preglednost in poglobila zaupanje v 
izvajanje pravil, in če ne, zakaj ne? 
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